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RÖVID INDOKOLÁS

Az uniós környezetvédelmi politika irányát a hetvenes évek elejétől kezdve környezetvédelmi 
cselekvési programok határozzák meg. A 2020. december 31-én hatályát vesztő hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program 4. cikkének (3) bekezdése előírja a Bizottság számára, 
hogy szükség esetén kellő időben nyújtson be javaslatot egy (nyolcadik) környezetvédelmi 
cselekvési programra, ügyelve rá, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program és a 
nyolcadik környezetvédelmi cselekvési program között ne legyen törés. Az európai zöld 
megállapodás egy új környezetvédelmi cselekvési program elfogadását jelentette be, a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program pedig az utóbbi uniós és nemzeti szintű végrehajtásának 
egyik fő jogi kerete.

A 8. környezetvédelmi cselekvési program átfogó célja, hogy igazságos és inkluzív módon 
felgyorsítsa az Unió átállását egy klímasemleges, erőforrás-hatékony, tiszta és körforgásos 
gazdaságra, valamint hogy megvalósítsa az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
menetrendjének környezetvédelmi célkitűzéseit és fenntartható fejlesztési céljait, teljes 
mértékben támogatva az európai zöld megállapodás és a Next Generation EU helyreállítási terv 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseit. 

Az európai zöld megállapodás a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását is szorgalmazza, mivel a közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből 
származó kibocsátások 90%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 

E tekintetben a Bizottság a közelmúltban elfogadta a „Fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia – az európai közlekedés időtálló pályára állítása1” című közleményt, amely ezzel a 
kihívással foglalkozik valamennyi kibocsátási forrás tekintetében. Az elkövetkező négy évben 
az EU munkáját irányító, 82 kezdeményezésből álló cselekvési tervvel együtt ez a stratégia 
lefekteti annak alapjait, hogy az uniós közlekedési rendszer miként tudja megvalósítani a zöld 
és digitális átalakulást, és miként válhat ellenállóbbá a jövőbeli válságokkal szemben.

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot a klímasemleges, erőforrás-hatékony, tiszta és körforgásos 
gazdaságra való uniós átállás támogatása érdekében, megerősítve a szakpolitikák 
kidolgozásának és végrehajtásának integrált megközelítését azáltal, hogy valamennyi releváns 
nemzeti és uniós szintű kezdeményezésben és projektben érvényesíti a fenntarthatóságot. 
Támogatja továbbá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai 
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) bevonását, ami kiemelkedő fontosságú e program 
eredményeinek nyomon követése, mérése és az azokról való jelentéstétel, továbbá a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program céljainak elérése tekintetében.

Az uniós zöld megállapodással összhangban és a 8. környezetvédelmi cselekvési program 
célkitűzéseinek elérése érdekében az előadó úgy véli, hogy minden közlekedési módnak hozzá 
kell járulnia a különféle kibocsátások csökkentéséhez. A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és megfizethetőbb, hozzáférhetőbb és 
tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra a jelenlegi mobilitási szokásaikhoz képest, 
biztosítva a méltányos és igazságos átmenetet, amely senkit sem hagy hátra. Emellett az olyan 

1 COM(2020) 789.
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új, fenntartható mobilitási szolgáltatások támogatása érdekében, amelyek – különösen a városi 
területeken – csökkenthetik a forgalmi torlódásokat és a szennyezést, az automatizált és 
összekapcsolt multimodális mobilitás, valamint a digitalizáció által lehetővé tett intelligens 
forgalomirányítási rendszerek egyre nagyobb szerepet fognak játszani. A közlekedés árának 
pedig tükröznie kell a közlekedés környezeti és egészségi hatásait. Az EU-nak ezzel 
párhuzamosan elő kell mozdítania a fenntartható alternatív közlekedési üzemanyagok és a 
kibocsátásmentes járművek gyártását és bevezetését.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. környezetvédelmi cselekvési 
program24 bizottsági értékelése arra a 
következtetésre jutott, hogy a program 
2050-re szóló jövőképe és kiemelt 
célkitűzései továbbra is érvényesek; hogy a 
program elősegítette a kiszámíthatóbb, 
gyorsabb és összehangoltabb fellépéseket a 
környezetvédelmi politika terén; valamint 
hogy struktúrája és támogató kerete 
elősegítette a szinergiák létrejöttét, ezáltal 
pedig hatékonyabbá és eredményesebbé 
tette a környezetvédelmi politikát. Az 
értékelés továbbá arra a következtetésre 
jutott, hogy a 7. környezetvédelmi 
cselekvési program előrevetítette az 
Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendjét annak 
hangsúlyozása révén, hogy a gazdasági 
növekedés és a társadalmi jólét az 
egészséges természeti erőforrásokon 
alapul, és elősegítette a fenntartható 
fejlesztési célok megvalósítását. Lehetővé 
tette továbbá az Unió számára, hogy 
egységes álláspontot képviseljen a globális 
színtéren az éghajlattal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 

(3) A 7. környezetvédelmi cselekvési 
program24 bizottsági értékelése arra a 
következtetésre jutott, hogy a program 
2050-re szóló jövőképe és kiemelt 
célkitűzései továbbra is érvényesek; hogy a 
program elősegítette a kiszámíthatóbb, 
gyorsabb és összehangoltabb fellépéseket a 
környezetvédelmi politika terén; valamint 
hogy struktúrája és támogató kerete 
elősegítette a szinergiák létrejöttét, ezáltal 
pedig hatékonyabbá és eredményesebbé 
tette a környezetvédelmi politikát. Az 
értékelés továbbá arra a következtetésre 
jutott, hogy a 7. környezetvédelmi 
cselekvési program előrevetítette az 
Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendjét annak 
hangsúlyozása révén, hogy a gazdasági 
növekedés és a társadalmi jólét az 
egészséges természeti erőforrásokon 
alapul, és elősegítette a fenntartható 
fejlesztési célok megvalósítását, ami 
többek között a 2016. május 30-án 
elfogadott Amszterdami Paktumban 
meghatározott uniós városfejlesztési 
menetrendben öltött formát uniós szinten. 
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kérdésekben. A 7. környezetvédelmi 
cselekvési program értékelésében a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a természetvédelemmel, az 
egészséggel és a szakpolitikai integrációval 
kapcsolatos előrehaladás nem elegendő.

Lehetővé tette továbbá az Unió számára, 
hogy egységes álláspontot képviseljen a 
globális színtéren az éghajlattal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekben. A 7. környezetvédelmi 
cselekvési program értékelésében a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a természetvédelemmel, az 
egészséggel és a szakpolitikai integrációval 
kapcsolatos előrehaladás nem elegendő.

__________________ __________________
24 COM(2019)0233. 24 COM(2019)0233.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség „Európai környezet – 
helyzetkép és kilátások 2020-ban: tudás a 
fenntartható Európába való átmenetért” 
című jelentése (SOER 2020) szerint a 
2020. év egyedülálló lehetőséget kínál az 
Unió számára, hogy vezető szerepet 
töltsön be a fenntarthatóság terén, és 
szembenézzen a rendszerszintű 
megoldásokat igénylő sürgős 
fenntarthatósági kihívásokkal. A SOER 
2020 szerint a globális éghajlatban és 
ökoszisztémákban az 1950-as évek óta 
észlelt változások nagy része a korábbi 
évtizedek, sőt évezredek során nem volt 
tapasztalható. A világ népessége 1950 óta 
megháromszorozódott, míg a városokban 
élő lakosság száma megnégyszereződött. A 
jelenlegi növekedési modell várhatóan 
tovább növeli a környezeti terhelést, ami 
közvetlen és közvetett káros hatást 
gyakorol az emberi egészségre és jólétre. 
Ez különösen igaz a legnagyobb környezeti 
hatással járó ágazatokra, így az élelmiszer-, 
a mobilitási és az energiaágazatra, valamint 
az infrastrukturára és az épületekre.

(4) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség „Európai környezet – 
helyzetkép és kilátások 2020-ban: tudás a 
fenntartható Európába való átmenetért” 
című jelentése (SOER 2020) szerint az 
Uniónak egyedülálló lehetősége van, hogy 
vezető szerepet töltsön be a fenntarthatóság 
terén, és szembenézzen a rendszerszintű 
megoldásokat igénylő sürgős 
fenntarthatósági kihívásokkal. A SOER 
2020 szerint a globális éghajlatban és 
ökoszisztémákban az 1950-as évek óta 
észlelt változások nagy része a korábbi 
évtizedek, sőt évezredek során nem volt 
tapasztalható. A világ népessége 1950 óta 
megháromszorozódott, míg a városokban 
élő lakosság száma megnégyszereződött. A 
jelenlegi növekedési modell várhatóan 
tovább növeli a környezeti terhelést, ami 
közvetlen és közvetett káros hatást 
gyakorol az emberi egészségre és jólétre. 
Ez különösen igaz a legnagyobb környezeti 
hatással járó ágazatokra, így az élelmiszer-, 
a mobilitási és az energiaágazatra, valamint 
az infrastrukturára és az épületekre. E 
tekintetben fontos biztosítani, hogy az 
Unió és tagállamai elegendő beruházást 
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tegyenek lehetővé az intelligens és 
fenntartható, a különböző európai régiók 
helyzetéhez igazított infrastruktúra 
kifejlesztésébe, ideértve az aktív mobilitást 
és az intermodális platformokat 
valamennyi közlekedési mód esetében a 
modális váltás és a fenntartható személy- 
és áruszállítás előmozdítása érdekében, 
valamint megerősítve az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
szerepét az intelligens, fenntartható és 
biztonságos mobilitásra való átállás 
támogatásában az Unióban.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Bizottság a SOER 2020 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
elfogadta az európai zöld megállapodást25, 
a kettős – digitális és zöld – átállást 
támogató új növekedési stratégiát, amely 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
klímasemleges, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik. Az 
(EU) XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet26 a klímasemlegesség 2050-ig 
történő elérésére vonatkozó uniós 
célkitűzést ülteti át a jogba.

(5) Az Európai Bizottság a SOER 2020 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
elfogadta az európai zöld megállapodást25, 
a kettős – digitális és zöld – átállást 
támogató új növekedési stratégiát, amely 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
klímasemleges, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik. Az 
európai zöld megállapodás a fenntartható 
és intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását is szorgalmazza, mivel a 
közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának egynegyedéért felelős, és 
ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség 
eléréséhez a közlekedésből származó 
kibocsátások 90%-os csökkentésére van 
szükség 2050-ig. E tekintetben a Bizottság 
elfogadta a fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiát25a, amely ezzel a 
kihívással foglalkozik valamennyi 
kibocsátási forrás tekintetében. Az (EU) 
XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet26 a klímasemlegesség 2050-ig 
történő elérésére vonatkozó uniós 
célkitűzést ülteti át a jogba.
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__________________ __________________
25 COM(2019)0640. 25 COM(2019)0640.

25a COM(2020)0789.
26 COM(2020)0080. 26 COM(2020)0080.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai zöld megállapodás 
alátámasztja a Next Generation EU uniós 
helyreállítási tervet, amely előmozdítja a 
reziliencia kiépítéséhez, valamint egy 
méltányos és befogadó társadalomban a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez 
szükséges kulcsfontosságú zöld ágazatokba 
történő beruházásokat. Az Unió 
koronavírus okozta válságból való 
gazdasági kilábalását a 2021–2027-es 
időszakra szóló uniós költségvetéssel 
együtt vezérlő gazdaságélénkítési és 
rezilienciajavítási eszköz szintén az 
európai zöld megállapodásban 
meghatározott kiemelt célkitűzéseken 
alapul. Ezenkívül a Next Generation EU 
helyreállítási terv keretébe tartozó 
valamennyi kezdeményezésnek tiszteletben 
kell tartania az európai zöld megállapodás 
károkozás elkerülése melletti 
elkötelezettségét.

(6) Az európai zöld megállapodás 
alátámasztja a Next Generation EU uniós 
helyreállítási tervet, amely előmozdítja a 
reziliencia kiépítéséhez, valamint egy 
méltányos és befogadó társadalomban a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez 
szükséges kulcsfontosságú zöld ágazatokba 
és természetalapú történő beruházásokat. 
Az Unió koronavírus okozta válságból való 
gazdasági kilábalását a 2021–2027-es 
időszakra szóló uniós költségvetéssel 
együtt vezérlő, a digitális és éghajlati 
átállást a közlekedés és az idegenforgalmi 
ágazat dekarbonizációjára, valamint a 
fenntartható technológiákra 
összpontosítva támogató 
gazdaságélénkítési és rezilienciajavítási 
eszköz szintén az európai zöld 
megállapodásban meghatározott kiemelt 
célkitűzéseken alapul. A helyreállítási terv 
fontos lehetőséget kínál a 
klímasemlegességre való átállás ütemének 
felgyorsítására azáltal, hogy előnyben 
részesíti a dekarbonizációba és a 
fenntartható technológiákba eszközölt 
beruházásokat, ugyanakkor fenntartja a 
technológiasemlegességet. E cél 
eléréséhez a gazdaság valamennyi 
ágazatának és valamennyi közlekedési 
módnak cselekednie kell, ideértve a 
magán- és tömegközlekedés és az 
áruszállítás fenntartható formáinak 
bevezetését is valamennyi rendelkezésre 
álló szakpolitikai eszköz alkalmazásával, 
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biztosítva az igazságos és méltányos 
átmenetet, és senkit sem hagyva hátra. 
Ezenkívül a Next Generation EU 
helyreállítási terv keretébe tartozó 
valamennyi kezdeményezésnek tiszteletben 
kell tartania az európai zöld 
megállapodásban rögzített célkitűzéseket.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az éves fenntartható növekedési 
jelentés úgy alakítja át az európai 
szemeszter folyamatát, hogy a koronavírus 
utáni időszakban is illeszkedjen az 
alapvetően megváltozott gazdasági, 
társadalmi és környezeti 
összefüggésekhez. Támogató eszközként 
kell felhasználni az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak megvalósításához.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós környezetvédelmi politika 
irányát a hetvenes évek elejétől kezdve 
környezetvédelmi cselekvési programok 
határozzák meg. A 2020. december 31-én 
hatályát vesztő hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program 4. cikkének (3) 
bekezdése előírja a Bizottság számára, 
hogy szükség esetén kellő időben nyújtson 
be javaslatot egy (nyolcadik) 
környezetvédelmi cselekvési programra, 
ügyelve rá, hogy a hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program és a 
nyolcadik környezetvédelmi cselekvési 
program között ne legyen törés. Az európai 
zöld megállapodás bejelentette egy új 

(7) Az uniós környezetvédelmi politika 
irányát a hetvenes évek elejétől kezdve 
környezetvédelmi cselekvési programok 
határozzák meg. A 2020. december 31-én 
hatályát vesztett hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program 4. cikkének (3) 
bekezdése előírja a Bizottság számára, 
hogy szükség esetén kellő időben nyújtson 
be javaslatot egy (nyolcadik) 
környezetvédelmi cselekvési programra, 
ügyelve rá, hogy a hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program és a 
nyolcadik környezetvédelmi cselekvési 
program között ne legyen törés. Az európai 
zöld megállapodás bejelentette egy új 
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környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását.

környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását, valamint egy olyan 
eredménytábla elindítását, amely az összes 
célkitűzés tekintetében nyomon követi az 
elért előrehaladást. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek (EEA) 
és az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
(ECHA) adott esetben be kell vonnia más 
európai ügynökségeket, például az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, 
az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökséget és az Európai Vasúti 
Ügynökséget az ágazatok sajátosságainak 
jobb megértése, valamint a legrelevánsabb 
adatok és ismeretek hasznosítása 
érdekében.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak támogatnia kell az európai 
zöld megállapodás környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzését azzal a 2050-
ig teljesítendő hosszú távú célkitűzésével 
összhangban, hogy a magas életminőséget 
bolygónk tűrőképességének határain belül 
fenntartsuk, amely célkitűzés már a 7. 
környezetvédelmi cselekvési programban 
is szerepelt. A cselekvési programnak 
hozzá kell járulnia az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrendjének és 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósításához.

(8) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak támogatnia kell az európai 
zöld megállapodás környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzését azzal a 
legkésőbb 2050-ig teljesítendő hosszú távú 
célkitűzésével összhangban, hogy a magas 
életminőséget bolygónk tűrőképességének 
határain belül fenntartsuk, amely célkitűzés 
már a 7. környezetvédelmi cselekvési 
programban és a „Tiszta bolygót 
mindenkinek – Európai hosszú távú 
stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, 
versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról” című bizottsági 
közleményben is szerepelt, figyelembe 
véve a 7. környezetvédelmi cselekvési 
programból levont tanulságokat. Az EU-
nak a környezetvédelmi cselekvési 
programon és más politikákon keresztül 
törekednie kell az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrendjének és 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítására, lehetővé téve egy olyan 
uniós gazdaságra való rendszerszintű 
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áttérést, amely bolygónk 
tűrőképességének határain belül biztosítja 
a jóllétet.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az európai zöld megállapodás 
céljaival összhangban lévő 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
lehetőséget nyújt arra, hogy biztosítsuk a 
még hiányzó, 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó uniós stratégiát, és 
összehangoljuk politikáinkat az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
menetrendjével és annak fenntartható 
fejlődési céljaival, konkrét és mérhető 
célokat tűzve ki, és felhasználva a 
nyomonkövetési és korrekciós 
mechanizmusokat.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak fel kell gyorsítania a 
regeneratív gazdaságra való átállást, amely 
többet ad vissza a Földnek, mint amennyit 
elvesz tőle. A regeneratív növekedési 
modell elismeri, hogy társadalmaink jólléte 
és jóléte a stabil éghajlattól, az egészséges 
környezettől és a virágzó ökoszisztémáktól 
függ, amelyek biztonságos cselekvési 
mozgásteret biztosítanak gazdaságaink 
számára. Mivel a világ népessége és a 
természeti erőforrások iránti kereslet 
folyamatosan nő, a gazdasági 
tevékenységnek olyan módon kell 
alakulnia, hogy az ne okozzon kárt, hanem 

(9) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak fel kell gyorsítania a 
fenntartható és regeneratív gazdaságra 
való átállást. A fenntartható és regeneratív 
növekedési modell elismeri, hogy 
társadalmaink jólléte és jóléte a stabil 
éghajlattól, az egészséges környezettől és a 
virágzó ökoszisztémáktól függ, amelyek 
biztonságos és versenyképes cselekvési 
mozgásteret biztosítanak gazdaságaink 
számára. Mivel a világ népessége és a 
természeti erőforrások iránti kereslet 
folyamatosan nő, a gazdasági 
tevékenységnek fenntartható módon kell 
alakulnia, amely korlátozza az 
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éppen ellenkezőleg, visszafordítsa az 
éghajlatváltozást és a 
környezetkárosodást, minimalizálja a 
szennyezést és a természeti tőke 
fenntartását és gazdagítását eredményezze, 
ezáltal biztosítva a megújuló és nem 
megújuló erőforrások bőséges 
elérhetőségét. A regeneratív gazdaság a 
folyamatos innováció, az új kihívásokhoz 
való alkalmazkodás és a közös alkotás 
révén erősíti a rezilienciát, és védi a jelen 
és a jövő nemzedékeinek jólétét.

éghajlatváltozást és a visszafordítja a 
környezetkárosodást, védelmezi a 
biodiverzitást, minimalizálja a szennyezést 
és a természeti tőke fenntartását és 
gazdagítását eredményezze, ezáltal 
biztosítva a megújuló erőforrások bőséges 
elérhetőségét és a nem megújuló 
erőforrások kisebb mértékű csökkenését. A 
fenntartható gazdaság a folyamatos 
innováció, az új kihívásokhoz való 
alkalmazkodás és a közös alkotás révén 
erősíti a rezilienciát, megoldásokat kínál 
és védi a jelen és a jövő nemzedékeinek 
jólétét.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak kiemelt tematikus 
célkitűzéseket kell meghatároznia a 
klímasemlegesség, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a biológiai sokféleség 
védelme és helyreállítása, a körforgásos 
gazdaság, a szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés, valamint a termelésből és a 
fogyasztásból eredő környezeti terhelés 
csökkentése terén. Emellett meg kell 
határoznia azokat az előfeltételeket, 
amelyek valamennyi érintett szereplő 
számára lehetővé teszik a hosszú távú és 
kiemelt tematikus célkitűzések elérését.

(10) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak kiemelt tematikus 
célkitűzéseket kell meghatároznia a 
klímasemlegesség, az éghajlatváltozás 
mérséklése és az ahhoz való 
alkalmazkodás, a biológiai sokféleség 
védelme és helyreállítása, a 
karbonsemleges, környezeti szempontból 
fenntartható és teljes mértékben 
körforgásos gazdaság, a toxikus 
anyagoktól mentes környezet biztosítása, a 
csekély mennyiségű szennyezőanyagra 
vagy a szennyezőanyag-mentességre való 
törekvés, valamint a termelésből és a 
fogyasztásból eredő környezeti terhelés 
csökkentése terén valamennyi ágazatban, 
ideértve a közlekedést és az 
idegenforgalmat is. Emellett meg kell 
határoznia azokat az előfeltételeket, 
amelyek valamennyi érintett szereplő 
számára lehetővé teszik a hosszú távú és 
kiemelt tematikus célkitűzések elérését, 
továbbá az e feltételek eléréséhez 
szükséges intézkedéseket, figyelembe véve 
a legkülső régiók, a vidéki, part menti 
vagy hegyvidéki területek és a szigetek 
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sajátos helyzetét, valamint a városok és 
hátországaik közötti kapcsolatokat, hogy 
senki se maradjon le. Ugyanakkor 
biztosítania kell a kiemelt tematikus 
célkitűzések és az ágazati politikák 
integrációját a szakpolitikai koherencia 
javítása érdekében, figyelembe véve az 
olyan ágazatok sajátosságait és sajátos 
kihívásait, mint a közlekedés és az 
idegenforgalom.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hosszú távú és tematikus kiemelt 
célkitűzéseinek biztosítaniuk kell, hogy a 
fenntarthatóság és az ÜHG-kibocsátás 
csökkentése szervesen beépüljön 
valamennyi releváns szakpolitikai terület 
előkészítésébe és végrehajtásába, ideértve 
a mobilitással, az idegenforgalommal, a 
várostervezéssel és a közlekedési 
infrastruktúrával, a közlekedési dolgozók 
új készségeinek egész életen át tartó 
fejlesztésével kapcsolatos politikákat, 
ugyanakkor szinergiákat teremtve az 
érintett szakpolitikai területek között.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 b) Az Unió környezet- és éghajlat-
politikai célkitűzéseinek a megvalósítását 
célzó intézkedéseket a szociális jogok 
európai pillérével együtt kell végrehajtani, 
és ezen intézkedéseknek teljes mértékben 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
szociális jogok európai pillérével. Ezt 
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különösen a közlekedési ágazatban kell 
figyelembe venni, ahol a szociális 
dömping nemcsak az emberek jóllétét 
károsítja, hanem a fenntarthatatlan 
közlekedési módokat is táplálja.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A partnerországokkal folytatott 
együttműködés megerősítése, a megfelelő 
globális környezetvédelmi irányítás, 
valamint az Unió belső és külső politikái 
közötti szinergiák kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az Unió környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek 
elérésében.

(12) Mivel az Unió számos gazdasági 
ágazata, köztük a közlekedés, globális 
szinten egyre nagyobb versennyel néz 
szembe más régiók gyorsan fejlődő piacai 
miatt, és szorosan kapcsolódik a 
nemzetközi kereskedelem dinamikájához, 
a partnerországokkal folytatott 
együttműködés megerősítése, a szilárd 
globális környezetvédelmi irányítás, 
valamint az Unió belső és külső politikái 
közötti szinergiák, következetesség és 
koherencia kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az Unió környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek 
elérésében. Az EU-nak valamennyi 
releváns nemzetközi fórumon – többek 
között az IMO-ban, az ICAO-ban és az 
UNWTO-ban – is fokoznia kell 
klímadiplomáciáját annak érdekében, 
hogy ambiciózus normákat lehessen 
elfogadni globális szinten.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A cselekvési programnak nagyobb 
visszhangot kell kiváltania az integrált 
tengerpolitika végrehajtásában.
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzései terén elért 
eredmények értékelésének tükröznie kell 
az adatok és mutatók hozzáférhetőségével 
és relevanciájával kapcsolatos legújabb 
fejleményeket. Összhangban kell lennie a 
környezetvédelmi és éghajlat-politika 
bizonyos vonatkozásait lefedő 
nyomonkövetési vagy irányítási 
eszközökkel, azok sérelme nélkül, mint 
például az 1999/2018/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel30, a 
környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának felülvizsgálatával vagy a 
körforgásos gazdaságra, a 
szennyezőanyag-mentességre, a biológiai 
sokféleségre, a levegőre, a vízre, a talajra, a 
hulladékra vagy bármely más 
környezetvédelmi politikára vonatkozó 
nyomonkövetési eszközökkel. Az európai 
szemeszterrel, az Eurostat fenntartható 
fejlődési célok nyomon követéséről szóló 
jelentésével, és a Bizottság stratégiai 
előrejelzési jelentésével31 összefüggésben 
alkalmazott más eszközökkel együtt a 
nyomonkövetési és irányítási eszközök 
koherens és összehangolt tárának részét 
képezné.

(14) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzései terén elért 
eredmények értékelésének tükröznie kell 
az adatok és mutatók hozzáférhetőségével 
és relevanciájával kapcsolatos legújabb 
fejleményeket. Összhangban kell lennie a 
környezetvédelmi és éghajlat-politika 
bizonyos vonatkozásait lefedő 
nyomonkövetési vagy irányítási 
eszközökkel, azok sérelme nélkül, mint 
például az 1999/2018/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel30, a 
környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának felülvizsgálatával, az 
Eurofound európai életminőség-
felmérésével (EQLS) vagy a körforgásos 
gazdaságra, a szennyezőanyag-
mentességre, a biológiai sokféleségre, a 
levegőre, a vízre, a talajra, a hulladékra 
vagy bármely más környezetvédelmi 
politikára vonatkozó nyomonkövetési 
eszközökkel. Az európai szemeszterrel, az 
Eurostat fenntartható fejlődési célok 
nyomon követéséről szóló jelentésével, és 
a Bizottság stratégiai előrejelzési 
jelentésével31 összefüggésben alkalmazott 
más eszközökkel együtt a nyomonkövetési 
és irányítási eszközök koherens és 
összehangolt tárának részét képezné.

__________________ __________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról (HL L 328., 2018.12.21., 1-
77. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról (HL L 328., 2018.12.21., 1-
77. o.).

31 COM(2020)0493. 31 COM(2020)0493.

Módosítás 16
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Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Bizottság, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és más 
érintett ügynökségek számára biztosítani 
kell, hogy az alkalmazandó uniós jogi 
aktusokkal összhangban hozzáférjenek a 
tagállamok által szolgáltatott adatokhoz és 
mutatókhoz, és azokat felhasználják. 
Emellett biztosítani kell más adatforrások, 
például az európai Föld-megfigyelési 
programból (Kopernikusz), az európai 
erdőtűz-információs rendszerből és az 
európai árvíz-előrejelző rendszerből 
származó műholdas adatok és feldolgozott 
információk, vagy olyan adatplatformok, 
mint az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat vagy a vegyi anyagok nyomon 
követésével foglalkozó információs 
platform használatát is. A modern digitális 
eszközök és a mesterséges intelligencia 
alkalmazása lehetővé teszi az adatok 
hatékony kezelését és elemzését, és ezáltal 
csökkenti az adminisztratív terheket, 
miközben növeli az adatok időszerűségét 
és minőségét.

(15) Szilárd és érdemi adatokra és 
mutatókra van szükség az európai zöld 
megállapodás célkitűzései terén elért 
haladás megfelelő nyomon követéséhez. A 
Bizottság, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és más érintett európai 
ügynökségek számára biztosítani kell, hogy 
az alkalmazandó uniós jogi aktusokkal 
összhangban hozzáférjenek a tagállamok 
által szolgáltatott adatokhoz és 
mutatókhoz, és azokat felhasználják. 
Emellett biztosítani kell más adatforrások, 
például az európai Föld-megfigyelési 
programból (Kopernikusz), ezen belül a 
Kopernikusz légkör-monitoring 
szolgáltatásából (CAMS), az európai 
erdőtűz-információs rendszerből és az 
európai árvíz-előrejelző rendszerből 
származó műholdas adatok és feldolgozott 
információk, vagy olyan adatplatformok, 
mint az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat vagy a vegyi anyagok nyomon 
követésével foglalkozó információs 
platform használatát is. A modern digitális 
eszközök és a mesterséges intelligencia 
alkalmazása lehetővé teszi az adatok 
hatékony kezelését és elemzését, és ezáltal 
csökkenti az adminisztratív terheket, 
miközben növeli az adatok időszerűségét 
és minőségét.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ezenkívül a 2003/4/EK, a 
2007/2/EK és az (EU) 2019/1024 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk 

(16) Ezenkívül a 2003/4/EK, a 
2007/2/EK, a 2016/2284/EU és az (EU) 
2019/1024 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
követelményekkel összhangban a 
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kell, hogy a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtásának nyomon 
követésére szolgáló releváns adatok, 
információk és mutatók szabadon és 
megkülönböztetéstől mentesen, nyílt 
hozzáféréssel, megfelelő módon, jó 
minőségben, összehasonlítható, naprakész, 
felhasználóbarát és online könnyen 
hozzáférhetők legyenek.

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló releváns adatok, információk és 
mutatók szabadon és megkülönböztetéstől 
mentesen, nyílt hozzáféréssel, megfelelő 
módon, jó minőségben, összehasonlítható, 
naprakész, felhasználóbarát és online és 
offline könnyen hozzáférhetők legyenek, 
lehetőleg egyetlen adattárban.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek elérése 
érdekében az EEA-t és az ECHA-t 
megfelelő kapacitással és elegendő 
forrással kell ellátni, hogy megbízható, 
hozzáférhető és átlátható tudás- és 
tényalapot tudjanak biztosítani az európai 
zöld megállapodás stratégiai prioritásainak 
megvalósításához és a program keretében 
elért eredmények értékeléséhez.

(17) A környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek elérése 
érdekében az EEA-t és az ECHA-t 
megfelelő kapacitással és elegendő 
forrással kell ellátni, hogy megbízható, 
hozzáférhető és átlátható tudás- és 
tényalapot tudjanak biztosítani az európai 
zöld megállapodás stratégiai prioritásainak 
megvalósításához és a program keretében 
elért eredmények értékeléséhez. Adott 
esetben más szerveket és ügynökségeket is 
be kell vonni, és azoknak hozzá kell 
járulniuk e stratégiai prioritások 
megvalósításához és a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program keretében elért 
eredmények értékeléséhez.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikke 
alapján az Unió környezetpolitikájának 
célját a magas szintű védelemnek kell 
képeznie, és annak az elővigyázatosság és 
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a megelőzés elvén, a környezeti károk 
elsődlegesen a forrásuknál történő 
elhárításának elvén, valamint a 
„szennyező fizet” elven kell alapulnia. EN

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a határozat általános 
környezetvédelmi cselekvési programot 
határoz meg a 2030. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan (a továbbiakban: 8. 
környezetvédelmi cselekvési program). 
Meghatározza kiemelt célkitűzéseit, 
azonosítja az azok megvalósításához 
szükséges előfeltételeket, valamint keretet 
hoz létre annak mérésére, hogy az Unió és 
tagállamai jó úton haladnak-e a szóban 
forgó kiemelt célkitűzések elérése felé.

(1) Ez a határozat általános 
környezetvédelmi cselekvési programot 
határoz meg a 2030. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan (a továbbiakban: 8. 
környezetvédelmi cselekvési program). 
Meghatározza kiemelt célkitűzéseit, 
azonosítja az azok megvalósításához 
szükséges előfeltételeket és kapcsolódó 
intézkedéseket, valamint keretet hoz létre 
annak mérésére, hogy az Unió és 
tagállamai jó úton haladnak-e a szóban 
forgó kiemelt célkitűzések elérése felé.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program célja, hogy igazságos és inkluzív 
módon felgyorsítsa a klímasemleges, 
erőforrás-hatékony, tiszta és körforgásos 
gazdaságra való átállást, és támogassa az 
európai zöld megállapodás 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseit és kezdeményezéseit.

(2) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program célja, hogy igazságos és inkluzív 
módon felgyorsítsa a klímasemleges, 
erőforrás-hatékony, versenyképes, 
reziliens, fenntartható és körforgásos 
gazdaságra való átállást, és támogassa az 
európai zöld megállapodás 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseit és kezdeményezéseit, ideértve 
a fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégiát és a fenntartható turizmusra 
vonatkozó uniós stratégiát is.
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program az Egyesült Nemzetek 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjében és annak 
fenntartható fejlesztési céljaiban 
meghatározott környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzések 
megvalósításának alapját jelenti, a program 
nyomonkövetési kerete pedig a nagyobb 
fenntarthatóság – többek között az 
éghajlat-semlegesség, az erőforrás-
hatékonyság, a jólét és az ellenálló 
képesség – irányába tett előrelépés 
mérésére irányuló uniós erőfeszítések 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
részét képezi.

(3) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program az Egyesült Nemzetek 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjében és annak 
fenntartható fejlesztési céljaiban 
meghatározott környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzések 
megvalósításának alapját jelenti, a program 
nyomonkövetési kerete pedig a nagyobb 
fenntarthatóság – többek között az 
éghajlat-semlegesség, az erőforrás-
hatékonyság, a tiszta és intelligens 
mobilitás, a jólét és az ellenálló képesség – 
irányába tett előrelépés mérésére irányuló 
uniós erőfeszítések környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai részét képezi, biztosítva 
ugyanakkor a környezeti, szociális és 
gazdasági célok közötti összhangot.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program 2050-re szóló hosszú távú kiemelt 
célja, hogy a polgárok bolygónk 
tűrőképességének határain belül jól éljenek 
egy olyan regeneratív gazdaságban, ahol 
semmi nem megy veszendőbe, megszűnik 
a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és 
ahol a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő és nem okoz 
környezetkárosodást. Az egészséges 
környezet megalapozza a polgárok jólétét, 
a biológiai sokféleség kibontakozik és a 
természeti tőke védelme, helyreállítása és 
értékelése oly módon történik, amely 
fokozza az éghajlatváltozással és más 

(1) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hosszú távú kiemelt célja, hogy 
2050-re a polgárok bolygónk 
tűrőképességének határain belül jól éljenek 
egy olyan fenntartható és regeneratív 
gazdaságban, ahol semmi nem megy 
veszendőbe, megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a mobilitási 
igényeket fenntartható módon elégítik ki, 
és ahol a gazdaság növekedése nem függ 
az erőforrások nem fenntartható 
használatától, és nem okoz 
környezetkárosodást. Az egészséges 
környezet megalapozza a polgárok jólétét 
és egészségét, helyreállítja az 
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környezeti kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

ökoszisztéma-szolgáltatásokat, a biológiai 
sokféleség kibontakozik és a természeti 
tőke védelme, helyreállítása és értékelése 
oly módon történik, amely fokozza az 
éghajlatváltozással és más környezeti 
kockázatokkal szembeni ellenálló 
képességet. Az Unió globális szinten 
meghatározó szerepet játszik a jelenlegi és 
jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának fokozatos és 
visszafordíthatatlan csökkentése, illetve az 
ilyen gázok természetes vagy más úton 
történő elnyelésének növelése az Unióban 
az ÜHG-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó, 2030-ig elérendő uniós 
célkitűzés teljesítése és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítása érdekében az (EU).../... 
rendeletben32 meghatározottak szerint;

a) az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának visszafordíthatatlan, 
fokozatos, tervezhető és gyors csökkentése, 
illetve az ilyen gázok természetes úton 
történő elnyelésének növelése az Unióban 
az ÜHG-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó, 2030-ig elérendő uniós 
célkitűzés teljesítése és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítása érdekében az 
(EU).../... rendeletben32 meghatározottak 
szerint, összhangban az Unió éghajlati és 
környezeti célkitűzéseivel;

__________________ __________________
32 COM(2020)0080. 32 COM(2020)0080.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) előrelépés egy olyan regeneratív 
növekedési modell felé, amely többet ad 
vissza a Földnek, mint amennyit elvesz 
tőle, a gazdasági növekedés függetlenítése 

c) előrelépés egy olyan fenntartható 
és regeneratív növekedési modell felé, 
amely a polgárok jólétére összpontosít, és 
megvalósítja a karbonsemleges, környezeti 
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az erőforrás-felhasználástól és a 
környezetkárosodástól, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;

szempontból fenntartható és teljes 
mértékben körforgásos gazdaságra való 
átállást, biztosítva a mérgező anyagoktól 
mentes környezetet, többek között olyan 
szakpolitikák révén, amelyek célja az 
anyagok és összetevők 
újrafeldolgozásának és 
újrafelhasználásának biztosítása a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban;

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés megvalósítása a mérgező 
anyagoktól mentes környezet (levegő, víz 
és talaj) megteremtése és a polgárok 
egészségének és jóllétének a környezeti 
kockázatokkal és hatásokkal szembeni 
védelme érdekében;

d) a csekély mennyiségű 
szennyezőanyagra vagy a 
szennyezőanyag-mentességre való 
törekvés megvalósítása a mérgező 
anyagoktól mentes környezet (levegő, víz 
és talaj) megteremtése és a polgárok 
egészségének és jóllétének a környezeti 
kockázatokkal és hatásokkal szembeni 
védelme érdekében;

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biológiai sokféleség védelme, 
megőrzése és helyreállítása, valamint a 
természeti tőke – különösen a levegő, a víz, 
a talaj és az erdők, az édesvíz, a vizes 
élőhelyek és a tengeri ökoszisztémák – 
növelése;

e) a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások védelme, 
megőrzése és helyreállítása, valamint a 
természeti tőke – különösen a levegő, a víz, 
a talaj és az erdők, az édesvíz, a vizes 
élőhelyek és a tengeri ökoszisztémák – 
növelése;

Módosítás 28
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezeti fenntarthatóság 
előmozdítása, valamint a termeléssel és a 
fogyasztással kapcsolatos fő környezeti és 
éghajlati terhelések csökkentése, különösen 
az energia, az ipari fejlesztés, az épületek 
és az infrastruktúra, a mobilitás és az 
élelmiszerrendszer területén.

f) a környezeti fenntarthatóság 
előmozdítása, valamint a termeléssel és a 
fogyasztással kapcsolatos fő környezeti és 
éghajlati terhelések csökkentése, különösen 
az energia, az ipari fejlesztés, az épületek 
és az infrastruktúra, a mobilitás, az 
élelmiszerrendszer, a kereskedelem és az 
idegenforgalom területén, garantálva 
egyszersmind az Unió valamennyi 
területének elérhetőségét.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e program kiemelt célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges előfeltételek

Az e program kiemelt célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges előfeltételek és 
kapcsolódó intézkedések

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezettel és az éghajlattal 
kapcsolatos uniós jogszabályok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
biztosítása, valamint a környezeti 
teljesítmény terén a kiválóságra való 
törekvés uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinten, többek között megfelelő igazgatási 
és megfelelésbiztosítási kapacitás 
biztosítása révén, a környezetvédelmi 
politikák végrehajtásának rendszeres 
felülvizsgálatában meghatározottak szerint, 
valamint a környezeti bűnözés elleni 

a) a környezettel és az éghajlattal 
kapcsolatos uniós jogszabályok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
biztosítása, valamint a környezeti 
teljesítmény terén a kiválóságra való 
törekvés uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinten, többek között további igazgatási és 
megfelelésbiztosítási kapacitást biztosítva 
a helyi közigazgatási szervek számára 
ahhoz, hogy elfogadják saját 
célkitűzéseiket és cselekvési terveiket, a 
környezetvédelmi politikák 
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fellépés fokozása; végrehajtásának rendszeres 
felülvizsgálatában meghatározottak szerint, 
valamint a környezeti bűncselekmények és 
a környezetvédelmi szabályok megszegése 
elleni fellépés fokozása, megfelelő 
erőforrásokat fordítva e célokra az érintett 
szerveknél uniós, nemzeti és regionális 
szinten egyaránt;

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az összes vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabály 
végrehajtásának és érvényesítésének 
biztosítása, a kötelezettségszegési 
eljárások szisztematikus nyomon 
követésével és többek között annak 
biztosításával, hogy uniós és nemzeti 
szinten elegendő pénzügyi és emberi 
erőforrás legyen elkülönítve erre a célra;

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ a 2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések általános érvényesítése 
valamennyi releváns uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű stratégiában, 
jogalkotási és nem jogalkotási 
kezdeményezésben, programban, 
beruházásban és projektben annak 
érdekében, hogy azok és végrehajtásuk ne 
sértse a 2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések egyikét sem;

‒ a 2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések általános érvényesítése 
valamennyi releváns uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű stratégiában, 
jogalkotási és nem jogalkotási 
kezdeményezésben, programban, 
beruházásban és projektben annak 
érdekében, hogy azok és végrehajtásuk 
kielégítse az igényeket és ne sértse jelentős 
mértékben a 2. cikkben meghatározott 
kiemelt célkitűzések egyikét sem;
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Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ a 2014/52/EU33 és a 2001/42/EK34 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásából származó előnyök 
maximalizálása;

‒ a 2014/52/EU33 és a 2001/42/EK34 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásából származó előnyök 
maximalizálása a közlekedéssel összefüggő 
infrastruktúra tervezése iránti igény 
tekintetében;

__________________ __________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/52/EU irányelve (2014. április 16.) az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg),  HL L 124., 
2014.4.25., 1–18. o.

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/52/EU irányelve (2014. április 16.) az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg),  HL L 124., 
2014.4.25., 1–18. o.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, 
HL L 197., 2001.7.21.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, 
HL L 197., 2001.7.21.

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ kitüntetett figyelem a gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi 
célkitűzések közötti szinergiákra és 
lehetséges kompromisszumokra annak 
érdekében, hogy a polgárok táplálkozással, 
lakhatással és mobilitással kapcsolatos 
igényeinek biztosítása fenntartható módon, 
senkiről sem megfeledkezve történjen;

‒ a gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi célkitűzések közötti 
szinergiákra irányuló kitüntetett figyelem 
és a lehetséges kompromisszumok 
módszeres értékelése annak érdekében, 
hogy a polgárok táplálkozással, 
lakhatással, jólléttel, tiszta és intermodális 
közlekedéssel, valamint intelligens és 
hozzáférhető mobilitással kapcsolatos 
igényeinek biztosítása fenntartható módon 
történjen, senkiről és egyetlen régióról 
sem feledkezve meg, gazdasági jólétet 
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teremtve, továbbá megőrizve az Unió 
versenyképességét;

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ iránymutató intézkedések 
meghatározása a helyi és regionális 
hatóságok számára, valamint önkéntes 
alapú célkitűzéseik és terveik 
elfogadásának előmozdítása, ezzel 
támogatva a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program és általában a 
környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtását, ugyanakkor rugalmasságot 
biztosítva a helyi és regionális igények, 
kapacitások, ismeretek és szakértelem 
figyelembevétele érdekében;

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ a meglévő politikák rendszeres 
értékelése és hatásvizsgálatok készítése az 
új kezdeményezésekre vonatkozóan, széles 
körű és olyan eljárásoknak megfelelő 
konzultációk alapján, amelyek 
elszámoltathatók, inkluzívak, 
megalapozottak és egyszerűen 
végrehajthatók, és amelyek kellően 
figyelembe veszik a környezetre és az 
éghajlatra gyakorolt várható hatásokat;

‒ a meglévő politikák rendszeres 
értékelése és hatásvizsgálatok készítése az 
új kezdeményezésekre vonatkozóan, széles 
körű és olyan eljárásoknak megfelelő 
konzultációk alapján, amelyek 
elszámoltathatók, inkluzívak, 
megalapozottak és egyszerűen 
végrehajthatók, és amelyek figyelembe 
veszik a környezeti hatásokat, például a 
biológiai sokféleség csökkenésére, a 
levegő-, víz- és talajszennyezésre vagy az 
erőforrások felhasználására és az 
éghajlatra gyakorolt hatásokat;

Módosítás 37
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ az összes uniós szakpolitika 
rendszeres értékelése és a kiemelt 
tematikus célkitűzések és az ágazati 
politikák integrációja az uniós 
szakpolitikák és e cselekvési program 
szakpolitikai célkitűzései közötti 
következetlenségek azonosítása 
érdekében, a koherencia, a 
következetesség és e célkitűzések 
elérésének biztosítása érdekében, szem 
előtt tartva ugyanakkor a különböző 
ágazatok sajátosságait;

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a környezeti és éghajlati 
fenntarthatóság hatékony integrálása a 
gazdasági kormányzás európai 
szemeszterébe, többek között a nemzeti 
reformprogramokba és a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekbe;

c) a tagállamok költségvetésének 
szerkezete és a Párizsi Megállapodáshoz 
igazodó forgatókönyv közötti eltérés 
értékelésére szolgáló éghajlati mutató 
létrehozására irányuló munka 
megkezdése, biztosítva a környezeti, 
szociális és gazdasági fenntarthatóságot 
minden egyes nemzeti költségvetés 
tekintetében, az európai szemeszter eredeti 
céljának sérelme nélkül;

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intelligens rendszerek 
fejlesztésének ösztönzése egy olyan 
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konkrét fenntartható termékpolitikai keret 
révén, amely a körforgásos gazdaság 
részévé válhat, a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban erőforrásnak 
tekintett, elhasználódott anyagok – 
például fém, műanyag és egyéb anyagok – 
újrafelhasználásának fokozásával;

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezeti szempontból káros 
támogatások fokozatos megszüntetése 
uniós és nemzeti szinten, a piaci alapú 
eszközök és a zöld költségvetés-tervezési 
eszközök – köztük a társadalmilag 
igazságos átállás biztosításához szükséges 
eszközök – lehető legjobb kihasználása, 
valamint a vállalkozások és más érdekelt 
felek támogatása a természeti tőkére 
vonatkozó standard számviteli gyakorlatok 
kidolgozásában;

e) a környezeti szempontból pozitív 
ösztönzők megerősítése, valamint a 
környezeti szempontból káros támogatások 
fokozatos megszüntetése uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szinten, a 
technológiasemlegesség biztosítása, a 
piaci alapú eszközök és a zöld 
költségvetés-tervezési eszközök – köztük a 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításához szükséges eszközök – lehető 
legjobb kihasználása, a tagállamok eltérő 
kiindulási pontjainak és 
energiaszerkezetének szem előtt tartása, 
valamint a vállalkozások és más érdekelt 
felek támogatása a természeti tőkére 
vonatkozó standard számviteli gyakorlatok 
kidolgozásában;

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) annak biztosítása, hogy a 
környezetvédelmi politikák és intézkedések 
a rendelkezésre álló legjobb tudományos 
ismereteken alapuljanak, valamint a 
környezetvédelmi tudásalap és annak 
felhasználásának erősítése, többek között a 

f) annak biztosítása, hogy a 
környezetvédelmi politikák és intézkedések 
a rendelkezésre álló legjobb tudományos 
ismereteken alapuljanak, valamint a 
környezetvédelmi tudásalap és annak 
felhasználásának erősítése, többek között a 
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kutatás, az innováció, a zöld készségek 
előmozdítása, valamint a környezeti és 
ökoszisztéma-alapú számvitel további 
kiépítése révén;

kutatás, az innováció, a zöld készségek 
előmozdítása, a civil társadalom 
megszólítása, a nyílt tudomány nagyobb 
fokú felhasználása, figyelembe véve a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
a körforgásos gazdaságra való átállás 
szociális dimenzióját, ideértve a munkaerő 
továbbképzését és átképzését, az optimális 
fogyasztói döntésekhez szükséges 
megfelelő információk biztosítását is a 
nemi sajátosságok figyelembe vételével, 
továbbá a környezeti és ökoszisztéma-
alapú számvitel további kiépítése;

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a digitális és adatalapú 
technológiákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika 
támogatása érdekében, környezeti 
lábnyomuk minimalizálása mellett;

g) a digitális technológiákban – 
ideértve az emberközpontú mesterséges 
intelligenciát, az összekapcsolt és 
automatizált mobilitást és az adatalapú 
technológiákat – rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika, 
valamint a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való átállás támogatása 
érdekében, egyúttal minimalizálva 
környezeti lábnyomukat, különösen az 
adatkezelési technológiák optimalizálása 
révén, biztosítva ugyanakkor ezen adatok 
átláthatóságát, hozzáférhetőségét és 
biztonságát;

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a természetalapú megoldások és a 
szociális innováció teljes körű 
kihasználása;

h) a természetalapú megoldások és a 
szociális innováció teljes körű 
kihasználása, többek között az alacsony 
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szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható 
alternatív üzemanyagok használatának 
ösztönzése, valamint a biológiai sokféleség 
védelmére és helyreállítására irányuló 
beruházások révén, az uniós biodiverzitási 
stratégiában meghatározott finanszírozási 
célkitűzésekkel összhangban;

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtásához kapcsolódó 
adatok és bizonyítékok nyilvánosan és 
könnyen hozzáférhető módon történő 
elérhetővé tétele, a területspecifikus 
jogszabályok bizalmas kezelésre vonatkozó 
rendelkezéseinek sérelme nélkül;

j) a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtásához kapcsolódó 
adatok, mutatók és bizonyítékok 
nyilvánosan és könnyen hozzáférhető 
módon történő elérhetővé tétele, lehetőleg 
egyetlen adattárban, a területspecifikus 
jogszabályok bizalmas kezelésre vonatkozó 
rendelkezéseinek sérelme nélkül;

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ együttműködés a 
partnerországokkal az éghajlat- és 
környezetvédelmi intézkedések terén, 
ösztönözve és támogatva őket abban, hogy 
ezeken a területeken az Unióéhoz hasonló 
ambiciózus szabályokat fogadjanak el és 
hajtsanak végre, valamint annak 
biztosítása, hogy az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival összhangban az 
uniós piacon forgalomba hozott 
valamennyi termék teljes mértékben 
megfeleljen a vonatkozó uniós 
követelményeknek;

(A magyar változatot nem érinti.)  
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Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ a vállalkozások átvilágítására 
vonatkozó szabályok betartásának 
elősegítése, amely hatékony eszközt kínál 
a saját működésük és globális ellátási 
láncaik környezeti hatásainak 
azonosítására, megelőzésére, mérséklésére 
és elszámolására;

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ a harmadik országok kormányaival, 
vállalkozásaival és civil társadalmával, 
valamint a nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködés fokozása 
környezetvédelmi partnerségek és 
szövetségek kialakítása érdekében, 
valamint a G7- és G20-csoporton belüli 
környezetvédelmi együttműködés 
előmozdítása;

‒ a harmadik országok kormányaival, 
vállalkozásaival és civil társadalmával, 
valamint a nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködés fokozása 
környezetvédelmi partnerségek és 
szövetségek kialakítása érdekében, 
valamint a G7- és G20-csoporton belül, 
továbbá más nemzetközi fórumokon, 
például  az IMO-ban, az ICAO-ban és az 
UNWTO-ban folytatott környezetvédelmi 
együttműködés előmozdítása;

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‒ annak biztosítása, hogy az Unió és 
a tagállamok által a harmadik országoknak 
nyújtott pénzügyi támogatás előmozdítsa 
az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendjét.

‒ annak biztosítása, hogy az Unió és 
a tagállamok által a harmadik országoknak 
nyújtott pénzügyi támogatás előmozdítsa 
az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendjéének valamennyi 
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célkitűzését.

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek eléréséhez 
széles körű támogatást kell mozgósítani a 
polgárok, a szociális partnerek és más 
érdekelt felek bevonásával, valamint 
ösztönözni kell az együttműködést a 8. 
környezetvédelmi cselekvési programhoz 
kapcsolódó stratégiák, szakpolitikák vagy 
jogszabályok kidolgozása és végrehajtása 
terén a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok között a városi és vidéki 
területeken.

2. A 8.környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek eléréséhez 
széles körű támogatást kell mozgósítani a 
polgárok, a civil társadalom, a 
vállalkozások, a szociális partnerek és más 
érdekelt felek bevonásával, 
tudatosságnövelés és egész életen át tartó 
oktatás révén, valamint ösztönözni kell az 
együttműködést a 8. környezetvédelmi 
cselekvési programhoz kapcsolódó 
stratégiák, szakpolitikák vagy jogszabályok 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a városi és vidéki területeken, 
továbbá a legkülső régiókban, a part 
menti vagy hegyvidéki területeken és a 
szigeti térségekben, többek között olyan 
átmeneti programok révén, amelyek 
konkrét intézkedéseket és finanszírozást 
biztosítanak a szükséges átállási 
folyamatok megkönnyítése és támogatása 
érdekében.

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az 
Európai Vegyianyag-ügynökség 
támogatásával – rendszeresen értékeli az 
Unió és a tagállamok által a 2. cikkben 
meghatározott kiemelt célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeket, és 

(1) A Bizottság – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az 
Európai Vegyianyag-ügynökség, valamint 
adott esetben más európai szervek és 
ügynökségek támogatásával – rendszeresen 
nyomon követi, értékeli az Unió és a 
tagállamok által a 2. cikkben 
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erről jelentést készít, figyelembe véve a 3. 
cikkben meghatározott előfeltételeket.

meghatározott kiemelt célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeket, és 
erről jelentést készít, figyelembe véve a 3. 
cikkben meghatározott előfeltételeket.

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
értékelésnek tükröznie kell az adatok és 
mutatók hozzáférhetőségével és 
relevanciájával kapcsolatos legújabb 
fejleményeket, a tagállamokban és uniós 
szinten rendelkezésre álló – különösen az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség és 
az európai statisztikai rendszer által kezelt 
– adatokra építve. A szóban forgó értékelés 
nem érinti a környezetvédelmi és éghajlat-
politikára vonatkozó már meglévő 
nyomonkövetési, jelentéstételi és irányítási 
kereteket és gyakorlatokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
értékelésnek tükröznie kell az adatok és 
mutatók hozzáférhetőségével és 
relevanciájával kapcsolatos legújabb 
fejleményeket, a tagállamokban és uniós 
szinten rendelkezésre álló – különösen az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség és 
az európai statisztikai rendszer által kezelt 
– adatokra építve. A szóban forgó értékelés 
nem érinti a környezetvédelmi és éghajlat-
politikára vonatkozó már meglévő 
nyomonkövetési, jelentéstételi és irányítási 
kereteket és gyakorlatokat, és egy 
megbízható módszertanon alapul, amely 
lehetővé teszi a haladás mérését.

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és az Európai Vegyianyag-
ügynökség támogatni fogja a Bizottságot 
az adatok és ismeretek rendelkezésre 
állásának és relevanciájának javításában, 
különösen a következők révén:

(3) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és az Európai Vegyianyag-
ügynökség, valamint adott esetben más 
európai szervek és ügynökségek támogatni 
fogják a Bizottságot az adatok és ismeretek 
rendelkezésre állásának és relevanciájának 
javításában, különösen a következők révén:

Módosítás 53
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyomon követéssel kapcsolatos 
releváns adathiányok megszüntetésének 
elősegítése;

b) a nyomon követéssel és az 
értékeléssel kapcsolatos releváns adatok 
hiányának megszüntetése olyan eszközök 
alkalmazásával, mint a környezeti 
hatásvizsgálatok, valamint a környezeti 
teljesítmény folyamatos, átfogó nyomon 
követésére és javítására szolgáló 
módszerek és eszközök kidolgozása;

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szakpolitikai szempontból releváns 
és rendszerszintű elemzések készítése, 
valamint hozzájárulás a szakpolitikai 
célkitűzések uniós és nemzeti szintű 
végrehajtásához;

c) szakpolitikai szempontból releváns 
és rendszerszintű elemzések készítése, 
valamint hozzájárulás a szakpolitikai 
célkitűzések uniós és nemzeti szintű 
végrehajtásához, többek között a 
célkitűzések elérése terén tett előrelépés 
fokozására irányuló ajánlások 
előterjesztése révén;

Módosítás 55

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatokhoz való hozzáférés 
további javítása az uniós programokon 
keresztül;

e) az adatokhoz való hozzáférés 
további javítása és előmozdítása az uniós 
programokon keresztül, továbbá az adatok 
rendelkezésre állásának és 
interoperabilitásának javítása;

Módosítás 56
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság rendszeresen 
megvizsgálja az adatok és ismeretek iránti 
uniós és nemzeti szintű igényeket, 
beleértve az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és az Európai Vegyianyag-
ügynökség (3) bekezdésben említett 
feladatok ellátásával összefüggő 
kapacitását.

(4) A Bizottság rendszeresen 
megvizsgálja az adatok és ismeretek iránti 
uniós és nemzeti szintű igényeket, 
beleértve az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és az Európai Vegyianyag-
ügynökség, valamint adott esetben más 
európai szervek és ügynökségek (3) 
bekezdésben említett feladatok ellátásával 
összefüggő kapacitását, és biztosítja, hogy 
az Ügynökség elégséges humán és 
pénzügyi erőforrással rendelkezzen a 
többletfeladatok ellátásához.

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2029. március 31-ig értékeli a 
8. környezetvédelmi cselekvési programot. 
A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely 
tartalmazza az értékelés főbb 
megállapításait, és amelyhez – amennyiben 
szükségesnek ítéli – a következő 
környezetvédelmi cselekvési programra 
vonatkozó jogalkotási javaslatot mellékel.

A Bizottság, amint elegendő információ 
áll rendelkezésére a program 
végrehajtásáról, de legkésőbb 2024. május 
31-ig elvégzi és közzéteszi a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
időközi értékelését. Szükség esetén ennek 
alapján kiigazítja a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program végrehajtását. A 
Bizottság 2029. március 31-ig záró 
értékelést készít a 8. környezetvédelmi 
cselekvési programról. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amely tartalmazza az 
értékelés főbb megállapításait és 
következtetéseit, valamint a Bizottság 
észrevételeit, és amelyhez – amennyiben 
szükségesnek ítéli – a következő 
környezetvédelmi cselekvési programra 
vonatkozó jogalkotási javaslatot mellékel, 
kellő időben ahhoz, hogy a 8. és a 9. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között ne legyen törés.
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