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Módosítás 23
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. környezetvédelmi cselekvési 
program bizottsági értékelése24 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 
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.

(3) A 7. környezetvédelmi cselekvési 
program bizottsági értékelése24 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 
fejlődés és a társadalmi jólét az egészséges 
természeti környezeten 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 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. A 
hiányosságok annak tudhatók be, hogy 
nem állnak rendelkezésre érdemi mutatók 
és nyomon követési rendszerek, valamint 
a környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásához szükséges erőforrások, 
továbbá nem állítottak fel prioritásokat, és 
nem építették be a környezeti 
megfontolásokat a többi szakpolitikai 
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területbe. Ezenfelül a Bizottság azt is 
megállapította értékelésében24, hogy az 
egyre ambiciózusabb környezeti célok 
ellenére a környezetvédelmi kiadások sok 
éve viszonylag alacsonyak Európában, és 
a környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásának elmulasztása az így 
felmerülő egészségügyi költségek és a 
környezettel kapcsolatos közvetlen 
költségek révén minden évben körülbelül 
55 milliárd EUR terhet jelent az uniós 
gazdaság számára.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 végleges. 24 COM(2019) 233 végleges.

24a 
https://ec.europa.eu/environment/action-
programme/pdf/COM_2019_233_F1_RE
PORT_FROM_COMMISSION_ET_V3_
P1_1020956.pdf

Or. en

Módosítás 24
Jutta Paulus

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 

(4) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség „Európai környezet – 
helyzetkép és kilátások 2020-ban: tudás a 
fenntartható Európába való átmenetért” 
című jelentése (SOER 2020) szerint a 
következő évtized egyedülálló, de szűk 
lehetőséget kínál az Unió számára, hogy 
vezető szerepet töltsön be a fenntarthatóság 
terén oly módon, hogy kezeli a sürgős 
fenntarthatósági kihívásokat, amelyekre 
csak gyors és mélyreható rendszerszintű 
változásokkal lehet választ adni. 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 
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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.

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, 
és végső soron lerombolja a megélhetést 
biztosító eszközöket. Ez különösen igaz a 
legnagyobb környezeti hatással járó 
ágazatokra, így az élelmiszer-, a mobilitási 
és az energiaágazatra, valamint az 
infrastruktúrára és az épületekre. Ebben a 
tekintetben fontos biztosítani, hogy az 
Unió és tagállamai támogassák az 
egészséges életmódot, ideértve a 
gyalogláson és a kerékpározáson alapuló 
aktív mobilitást is, lehetővé téve ezáltal a 
városi közterületek zöld megújulását, 
valamint mozdítsák elő a környezeti 
szempontból fenntartható, nulla 
kibocsátású mobilitáshoz szükséges 
megfelelő infrastruktúra fejlesztését célzó 
beruházásokat, ideértve a modális váltás 
lehetővé tevő intermodális platformokat, 
és erősítsék meg az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
szerepét az Unión belüli intelligens, 
fenntartható és biztonságos mobilitásra 
való átállás támogatásában.

Or. en

Módosítás 25
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 

(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 
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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.

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 infrastruktúrára és az épületekre. E 
tekintetben fontos, hogy megváltoztassuk 
a mobilitással kapcsolatos szemléletünket, 
útját álljuk az individualizáció 
dogmájának, és a mobilitás közös 
gyakorlatait részesítsük előnyben minden 
szinten; emellett a fenntartható személy- 
és áruszállítás érdekében lehetővé kell 
tenni a multimodális platformok 
létrehozását; az európai 
kereskedelempolitikát össze kell hangolni 
az európai környezeti célkitűzésekkel, 
mégpedig úgy, hogy hogy elősegítik a 
jelentős szénlábnyomú távolsági 
áruszállítás csökkentését.

Or. en

Módosítás 26
Cláudia Monteiro de Aguiar

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség „Európai környezet – 

(4) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség „Európai környezet – 
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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 infrastruktúrára és az épületekre.

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, 
és emiatt a fenntartható növekedést és 
beruházásokat, valamint a 
versenyképességet kell előnyben 
részesíteni. Ez különösen igaz a 
legnagyobb környezeti hatással járó 
ágazatokra, így az élelmiszer-, a mobilitási 
és az energiaágazatra, valamint az 
infrastruktúrára és az épületekre. Ezért 
fontos, hogy elégséges beruházást 
biztosítsanak az intelligens és alacsony 
kibocsátású mobilitás megfelelő 
infrastruktúráinak fejlesztése számára, 
igazodva a európai régiók helyzetéhez. 

Or. pt

Módosítás 27
Jutta Paulus

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, 

(5) Az Európai Bizottság a SOER 2020 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
elfogadta az európai zöld megállapodást25, 
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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.

a kettős – digitális és zöld – átállást 
támogató új fejlesztési 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 100%-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 legkésőbb 
2050-ig történő elérésére vonatkozó uniós 
célkitűzést ülteti át a jogba.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 végleges. 25 COM(2019) 640 végleges.

25a COM(2020) 789 végleges. 
26 COM(2020) 80 végleges. 26 COM(2020) 80 végleges.

Or. en

Módosítás 28
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 

(5) Az Európai Bizottság a SOER 2020 
keretében azonosított kihívásokra adott 
részleges válaszként elfogadta az európai 
zöld megállapodást25, a kettős – digitális és 
zöld – átállást támogató stratégiát, amely 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
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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.

klímasemleges és erőforrás-hatékony 
gazdasággal rendelkezik. Az (EU) XXX 
európai parlamenti és tanácsi rendelet26 a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére vonatkozó uniós célkitűzést ülteti 
át a jogba.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 végleges. 25 COM(2019) 640 végleges.
26 COM(2020) 80 végleges. 26 COM(2020) 80 végleges.

Or. en

Módosítás 29
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Sajnálatos, hogy az Európai 
Bizottság által elfogadott fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégia csak azt 
látja, hogy legkésőbb 2050-ig 90%-kal 
csökkenteni kell a közlekedési 
kibocsátásokat, és még csak nem is 
tartalmaz javaslatot arra, hogy az EU-nak 
a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi 
cél fényében miként kellene kezelnie 
fennmaradó kibocsátásokat.

Or. en

Módosítás 30
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az éghajlati és környezeti 
vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
európai parlamenti állásfoglalás26a 
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megállapította, hogy Európában és a 
világban ilyen vészhelyzet áll fenn, és 
felhívta az új Bizottságot, hogy sürgősen 
tegye meg a szükséges intézkedéseket e 
tekintetben, többek között a jelenlegi 
uniós politikák következetlenségeinek 
orvoslásával, hogy az éghajlati és 
környezeti vészhelyzet kihívásainak meg 
lehessen felelni, különösen 
mezőgazdasági és kereskedelmi 
politikáinak mélyreható reformja révén, 
biztosítva továbbá, hogy valamennyi 
idevágó jogalkotási és költségvetési 
javaslat maradéktalanul összeegyeztethető 
legyen a globális felmelegedés mértékének 
1,5 °C-ra való korlátozására irányuló 
célkitűzéssel, és hogy ne járuljon hozzá a 
biológiai sokféleség csökkenéséhez. A 
Bizottság „Fenntartható Európa 2030-ra” 
című, 2019. január 30-i vitaanyaga arra a 
következtetésre jutott, hogy az ökológiai 
válság Európa legsürgetőbb 
fenntarthatósági kihívása. Az Általános 
Ügyek Tanácsa 2019. december 10-én 
következtetéseket fogadott el, amelyben 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
természeti erőforrások felhasználása 
egyre fenntarthatatlanabbá válik. E 
tekintetben az Európai Parlament felkérte 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki célt az 
uniós fogyasztás és termelés globális 
lábnyomának a Föld tűrőképessségének 
határait figyelembe vevő csökkentésére.
_________________
26a Elfogadott szövegek, 2019.11.28., 
P9_TA(2019)0078.

Or. en

Módosítás 31
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 gazdaságélénkítési és 
rezilienciajavítási eszköz szintén az 
európai zöld megállapodásban 
meghatározott kiemelt célkitűzéseken 
alapul. A gazdasági helyreállítás 
egyedülálló lehetőséget kínál a 
klímasemlegességre való átállás ütemének 
felgyorsítására azáltal, hogy előnyben 
részesíti a dekarbonizációba és a 
fenntartható technológiákba tett 
beruházásokat. Garanciákat kell nyújtani 
arra, hogy semmilyen uniós pénz ne 
áramlik elavult projektekbe, például a 
fosszilis tüzelőanyagok 
infrastruktúrájába, ami meg nem térülő 
beruházásokhoz vezet. E cél eléréséhez a 
gazdaság valamennyi ágazatának 
cselekednie kell, ideértve a magán- és 
tömegközlekedés és az áruszállítás 
fenntartható formáinak, valamint a 
várostervezés új megközelítésének 
bevezetését is, 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 
megállapodás károkozás elkerülése melletti 
elkötelezettségét.

Or. en

Módosítás 32
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier
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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 
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. A gazdaság helyreállítása 
egyedülálló lehetőséget kínál a 
klímasemlegességre való átállás 
felgyorsítására, elsőbbséget adva a 
dekarbonizációba és a valóban 
fenntartható technológiákba történő 
beruházásoknak. E cél elérése minden 
közlekedési módtól cselekvést követel meg. 
Ehhez meg kell nyitni a vitát a közlekedési 
módokba történő olyan állami 
beruházásokról, amelyek a következő 
évtizedekben nem helyezik kilátásba a 
fenntarthatóságot, továbbá meg kell 
kérdőjelezni az energiaadóztatási politikát 
és az üzemanyagokra nyújtott 
támogatásokat. A fosszilis tüzelőanyagok 
ipara fenntartásának elkerülése 
érdekében szigorú környezeti 
kritériumokat kell bevezetni az új 
tüzelőanyagokra, beleértve a hidrogént is. 
Ezenkívül a Next Generation EU 
helyreállítási terv keretébe tartozó 
valamennyi kezdeményezésnek tiszteletben 
kell tartania az európai zöld megállapodás 
károkozás elkerülése melletti 
elkötelezettségét.

Or. en
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Módosítás 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
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 előmozdító, valamint a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazat dekarbonizálása 
és a fenntartható és semleges 
technológiák mellett elkötelezett 
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 célkitűzései melletti 
elkötelezettségét.

Or. pt

Módosítás 34
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

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

Or. en

Módosítás 35
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását.

(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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségnek (EEA) és az Európai 
Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) 
szükség esetén be kell vonnia más európai 
ügynökségeket, így az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökséget, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökséget és az Európai Vasúti 
Ügynökséget, hogy jobban kihasználják az 
ágazat sajátosságait, és a leghelytállóbb 



AM\1225955HU.docx 15/101 PE689.639v01-00

HU

adatokat és ismereteket szerezzék be.

Or. fr

Módosítás 36
Jutta Paulus

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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását.

(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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását, amely kiegészíti az európai 
zöld megállapodást. Ebben szerepel majd 
egy olyan új nyomonkövetési 
mechanizmus, amely azt hivatott 
biztosítani, hogy Európa ne térjen le a 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése 
felé vezető pályáról. Az európai zöld 
megállapodás azt is bejelentette, hogy a 
Bizottság egy eredménytáblát indít el, 
amellyel nyomon követi az európai zöld 
megállapodás valamennyi célkitűzésének 
megvalósítása felé tett előrehaladást.

Or. en

Módosítás 37
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier
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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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását.

(7) Az uniós környezetvédelmi politika 
irányát a hetvenes évek elejétől kezdve 
környezetvédelmi cselekvési programok 
határozzák meg. A 2020. december 31-én 
lejárt 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 
környezetvédelmi cselekvési program 
elfogadását. Sajnálatos módon a javaslat 
elfogadása során nem kerülték el a 7. és a 
8. környezetvédelmi cselekvési program 
közötti törést, annak ellenére, hogy ez 
könnyen elkerülhető lett volna. Egy 
környezetvédelmi cselekvési programra 
vonatkozó új javaslatot mindig 
helyénvalónak tekintenek, amikor a 
környezetvédelmi cselekvési program 
lejár.

Or. en

Módosítás 38
Jutta Paulus

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 

(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 
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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.

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 
áttérést, amely bolygónk 
tűrőképességének határain belül biztosítja 
a jóllétet.

Or. en

Módosítás 39
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A fenntartható fejlődési célok a 
fenntartható fejlődés három dimenzióját 
fedik (környezeti, társadalmi és 
gazdasági), amelyek összetartoznak és 
szétválaszthatatlanok egymástól. A 
környezeti célkitűzések alátámasztják a 
társadalmi és gazdasági célkitűzéseket, 
mivel a fejlődés nem lehetséges az 
egészséges bioszféra nélkül, és ezért a 
környezeti vonatkozású fenntartható 
fejlődési célok megvalósítása nélkül nem 
valósítható meg az igazságos és méltányos 
társadalom és gazdaság. Az ENSZ 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
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fejlődési menetrendjének az Unió általi 
teljes körű végrehajtása és a világ más 
régióiban történő végrehajtásának aktív 
támogatása alapvető ahhoz, hogy az Unió 
globális vezető szerepet töltsön be a 
fenntarthatóság felé elvezető átalakulások 
megvalósítása során.

Or. en

Módosítás 40
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) 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.

Or. en

Módosítás 41
Jutta Paulus

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 

(9) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak fel kell gyorsítania a 
regeneratív gazdaságra való átállást, amely 
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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 
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.

többet ad vissza a Földnek, mint amennyit 
elvesz tőle, és el kell vezetnie a természet 
állapotának, a szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák működésének javulásához, 
és el kell köteleződnie az ökoszisztéma-
alapú gazdálkodás és a helyreállításra 
irányuló beruházások mellett annak 
biztosítása céljából, hogy a jövőbeli 
generációk egy jobb állapotban lévő 
világot örökölhessenek. A regeneratív 
gazdaságnak összeegyeztethetőnek kell 
lennie a fenntartható jólléti gazdasággal, 
amely elismeri, hogy társadalmaink jólléte 
és jóléte a stabil éghajlattól, az egészséges 
környezettől és a virágzó ökoszisztémáktól 
függ, amelyek biztonságos cselekvési 
mozgásteret biztosítanak gazdaságaink és a 
jövő nemzedékei 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 
éppen ellenkezőleg, visszafordítsa az 
éghajlatváltozást és 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 regeneratív gazdaság a folyamatos 
innováció, az erőforrás-felhasználás 
csökkentése és hatékonysága, az új 
kihívásokhoz való alkalmazkodás és a 
közös alkotás révén erősíti a rezilienciát, és 
védi a jelen és a jövő nemzedékeinek 
jólétét.

Or. en

Módosítás 42
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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 
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.

(9) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
programnak fel kell gyorsítania a 
fenntartható gazdaságra való átállást, 
amely többet ad vissza a Földnek, mint 
amennyit elvesz tőle. A fenntartható 
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 
fenntartható módon kell alakulnia, hogy 
az ne okozzon kárt, hanem 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 fenntartható 
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.

Or. en

Módosítás 43
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 
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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 
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.

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 olyan módon kell 
alakulnia, hogy 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, 
megoldásokat kínál, és védi a jelen és a 
jövő nemzedékeinek jólétét.

Or. pt

Módosítás 44
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Uniónak kötelezettséget kell 
vállalnia egy fenntartható jólléti 
gazdaságra való átállás mellett, amely a 
fenntartható fejlődési célokra épül. A 
jólléti gazdaság azt jelenti, hogy a 
közérdeknek kell meghatároznia a 
gazdaságot, nem pedig fordítva. Azt állítja 
az első helyre, ami valóban számít: 
valamennyi polgár jóllétét, a jólét 
méltányossággal és társadalmi haladással 
való párosítását bolygónk 
tűrőképességének határain belül, védve a 
bolygó erőforrásait a jövő nemzedékek és 
más fajok számára. A jólléti gazdaságra 
való átállás olyan kormányzási 
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megközelítést kíván meg, amely az 
embereket és jóllétüket állítja a politika és 
a döntéshozatal középpontjába. Ennek 
megvalósítása érdekében az Uniónak a 
gazdasági teljesítményt és a társadalmi 
haladást mérő új, „a GDP-n túlmutató” 
mutatókat kell létrehoznia.

Or. en

Módosítás 45
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az OECD szerint a biológiai 
sokféleség valamennyi forrásból származó 
éves globális finanszírozását (amelyet 78–
91 milliárd USD-ra tesznek) messze 
meghaladja annak az éves kormányzati 
támogatásnak az összege, amely 
potenciálisan káros lehet a biológiai 
sokféleségre nézve (ennek becsült összege 
körülbelül 500 milliárd USD)1a. Ezért a 
közlekedés területén az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF) meg 
kell vizsgálni a biodiverzitásra gyakorolt 
hatás szempontjából. A környezeti 
szempontból káros támogatások uniós és 
tagállami szinten történő haladéktalan 
megszüntetése egyike volt a 2013-ban 
elfogadott 7. környezetvédelmi cselekvési 
program célkitűzéseinek. Továbbá, az 
Európai Parlament már kérte a fosszilis 
tüzelőanyagok közvetlen és közvetett 
támogatásának gyors, 2020-ig történő 
kivezetését az Unióban és az egyes 
tagállamokban2a, ezt a célt azonban a 
G20-aknak eddig nem sikerült elérniük3a. 
A 8. környezetvédelmi cselekvési program 
tematikus célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében az egyik előfeltételt annak kell 
képeznie, hogy késedelem nélkül, de 
legkésőbb 2022-ig uniós, nemzeti, 
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szubnacionális és helyi szinten kivezessék 
az összes, környezeti szempontból káros 
közvetlen és közvetett támogatást (például 
adómentességeket), köztük a fosszilis 
tüzelőanyagok támogatásait.
_________________
1a OECD (2020), A biodiverzitás globális 
finanszírozásának átfogó áttekintése.
2a Az Európai Parlament 2020. január 15-
i állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról, (P9_TA(2020)0005). 
3a https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/all-change-and-no-change-g20-
commitment-on-fossil-fuel-subsidy-
reform-ten-years-on/

Or. en

Módosítás 46
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 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. 
Ezzel párhuzamosan biztosítania kell a 
kiemelt tematikus célkitűzések és az 
ágazati szakpolitikák integrációját, hogy 
javítsa a szakpolitikák koherenciáját, 
figyelembe véve az ágazatok – például a 
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közlekedés és a turizmus – sajátosságait.

Or. fr

Módosítás 47
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 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, 
figyelembe véve a legkülső, vidéki, 
tengerparti, hegyvidéki és szigeti régiókat, 
valamint a városok és az azokhoz 
csatlakozó területek közötti kapcsolatokat.

Or. pt

Indokolás

Az EUMSZ 349. cikke úgy rendelkezik, hogy figyelembe véve a legkülső régiók gazdasági és 
társadalmi strukturális helyzetét, amit távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük súlyosbít, 
amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, az 
intézményeknek egyedi intézkedéseket kell elfogadniuk a horizontális uniós programokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 48
Jutta Paulus
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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 éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a biológiai sokféleség 
védelme és helyreállítása, a nem toxikus 
körforgásos gazdaság biztosítása, a 
fenntartható mobilitás, a szennyezőanyag-
mentességi célkitűzés, valamint a 
termelésből és a fogyasztásból eredő 
környezeti terhelés csökkentése terén 
valamennyi gazdasági ágazatban, a 
közlekedést és az idegenforgalmat is 
ideértve. Emellett meg kell határoznia 
azokat az előfeltételeket, amelyek 
valamennyi érintett szereplő számára 
lehetővé teszik a hosszú távú és kiemelt 
tematikus célkitűzések elérését, hogy 
senkit se hagyjanak magára, valamint 
meg kell állapítania az e feltételek 
eléréséhez szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 49
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

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 

(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 
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csökkentése terén. Emellett meg kell 
határoznia azokat az előfeltételeket, 
amelyek valamennyi érintett szereplő 
számára lehetővé teszik a hosszú távú és 
kiemelt tematikus célkitűzések elérését.

csökkentése terén valamennyi gazdasági 
ágazatban, a közlekedést és az 
idegenforgalmat is ideértve. Emellett meg 
kell határoznia azokat az előfeltételeket, 
amelyek valamennyi érintett szereplő 
számára lehetővé teszik a hosszú távú és 
kiemelt tematikus célkitűzések elérését.

Or. en

Módosítás 50
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
a biológiai sokféleség védelme és 
helyreállítása, a szennyezőanyag-
mentességi célkitűzés, valamint a 
körforgásos gazdaság, ezen belül a 
termelés és a fogyasztás és az ebből eredő 
környezeti terhelés csökkentése terén. 
Emellett meg kell határoznia azokat a 
szükséges intézkedéseket, amelyek 
valamennyi érintett szereplő számára 
lehetővé teszik a hosszú távú és kiemelt 
tematikus célkitűzések elérését.

Or. en

Módosítás 51
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(10a) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hosszú távú és tematikus kiemelt 
célkitűzéseinek biztosítaniuk kell, hogy a 
fenntarthatóság, az ÜHG-kibocsátás 
csökkentése és a biológiai sokféleség 
védelme 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.

Or. en

Módosítás 52
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 rendszeresen értékelniük 
kell az összes uniós szakpolitikát, hogy a 
koherencia, következetesség és e célok 
elérése érdekében azonosítsák az 
ellentmondásokat az uniós szakpolitikák 
és e környezetvédelmi cselekvési program 
szakpolitikai célkitűzései között.

Or. en

Módosítás 53
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a környezetvédelmi politika 
nagymértékben decentralizált, a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek elérésére irányuló 
intézkedéseket a kormányzás különböző 
szintjein, azaz európai, nemzeti, regionális 
és helyi szinten kell meghozni, 
együttműködésen alapuló megközelítést 
alkalmazva a több szintű kormányzás 
tekintetében. A szakpolitika kidolgozása és 
végrehajtása terén fokozottan kell 
érvényesíteni az integrált megközelítést a 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
célkitűzések közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében, ugyanakkor 
kiemelt figyelmet kell fordítani a 
lehetséges kompromisszumokra és a 
kiszolgáltatott csoportok szükségleteire. 
Ezenkívül a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőket is fontos – 
átlátható módon – bevonni.

(11) Mivel a környezetvédelmi politika 
nagymértékben decentralizált, a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek elérésére irányuló 
intézkedéseket a kormányzás különböző 
szintjein, azaz európai, nemzeti, regionális 
és helyi szinten kell meghozni, 
együttműködésen alapuló megközelítést 
alkalmazva a több szintű kormányzás 
tekintetében. Alapvető fontosságú a 
végrehajtás, az érvényesítés és az 
elszámoltathatóság. A szakpolitika 
kidolgozása és végrehajtása terén 
egyértelmű kritériumok meghatározásával 
fokozottan kell érvényesíteni az integrált 
megközelítést a környezetvédelmi, 
társadalmi és gazdasági célkitűzések 
közötti szinergiák maximalizálása 
érdekében, ugyanakkor módszeresen 
értékelni kell az ezek közötti lehetséges 
kompromisszumokat, valamint 
módszeresen értékelni kell a kiszolgáltatott 
csoportok szükségleteit. Ezenkívül a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
eredményessége és a kiemelt célkitűzések 
teljesítése érdekében nem kormányzati 
szereplőket is fontos – átlátható módon – 
bevonni. Ez magában foglalja azt, hogy a 
szakpolitikák alapjául szolgáló 
hatásvizsgálatokat azok elkészülte után 
azonnal nyilvánosságra hozzák és 
hozzáférhetővé tegyék, tekintettel az 
Európai Bíróság C-57/16. ügyben hozott 
ítéletére1a. A környezetvédelmi jog 
végrehajtása és érvényesítése a sikeres 
környezetvédelmi politika kulcsa. 
Különösen az alacsonyabb kormányzati 
szinteknek van szüksége támogatásra és 
útmutatásra ahhoz, hogy más ágazatokba 
is integrálja a környezetvédelmi politikát.

_________________
1a C-57/16. P., ClientEarth kontra 
Bizottság, ECLI:EU:C:2018:660.
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Or. en

Módosítás 54
Cláudia Monteiro de Aguiar

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a környezetvédelmi politika 
nagymértékben decentralizált, a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek elérésére irányuló 
intézkedéseket a kormányzás különböző 
szintjein, azaz európai, nemzeti, regionális 
és helyi szinten kell meghozni, 
együttműködésen alapuló megközelítést 
alkalmazva a több szintű kormányzás 
tekintetében. A szakpolitika kidolgozása és 
végrehajtása terén fokozottan kell 
érvényesíteni az integrált megközelítést a 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
célkitűzések közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében, ugyanakkor 
kiemelt figyelmet kell fordítani a 
lehetséges kompromisszumokra és a 
kiszolgáltatott csoportok szükségleteire. 
Ezenkívül a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőket is fontos – 
átlátható módon – bevonni.

(11) Mivel a környezetvédelmi politika 
nagymértékben decentralizált, ami 
elégséges mozgásteret enged a megfelelő 
helyi és regionális szintű kiigazításra, a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek elérésére irányuló 
intézkedéseket a kormányzás különböző 
szintjein, azaz európai, nemzeti, regionális 
és helyi szinten kell meghozni, 
együttműködésen alapuló megközelítést 
alkalmazva a több szintű kormányzás 
tekintetében. A szakpolitika kidolgozása és 
végrehajtása terén fokozottan kell 
érvényesíteni az integrált megközelítést a 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
célkitűzések közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében, ugyanakkor 
kiemelt figyelmet kell fordítani a 
lehetséges kompromisszumokra és a 
kiszolgáltatott csoportok szükségleteire. 
Ezenkívül a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőket is fontos – 
átlátható módon – bevonni.

Or. pt

Módosítás 55
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)



PE689.639v01-00 30/101 AM\1225955HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az ENSZ Környezetvédelmi 
Programja és a környezettel foglalkozó 
globális OECD-fórum kiemelte, hogy a 
környezeti változások nemhez kötött 
hatásokat vonnak maguk után. Ezért a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
állandósulásának elkerülését biztosítandó, 
a 8. környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek megvalósításához 
kapcsolódó intézkedések és célok 
tekintetében nemi dimenzióra van 
szükség, beleértve a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítését és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 56
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) 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 
különösen a közlekedési ágazatban kell 
figyelembe venni, ahol a szociális 
dömping nemcsak az emberek jóllétét 
károsítja, hanem a fenntarthatatlan 
közlekedési módokat is táplálja.

Or. en

Módosítás 57
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier
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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) 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. A közlekedési ágazatban az 
Unió növekvő versennyel néz szembe a 
világ más régióiból származó egyre több 
szereplők részéről, ami szorosan összefügg 
a nemzetközi kereskedelem 
dinamikájával, elsősorban a további 
liberalizáció politikája miatt. Különösen 
igaz ez a légi közlekedési ágazatban, ahol 
a harmadik országokkal kötött 
légiszolgáltatási megállapodások nem 
segítenek a kapacitásproblémák 
enyhítésében, az ágazatból származó 
kibocsátások csökkentésében és a 
munkakörülmények romlásának 
megállításában.

Or. en

Módosítás 58
Jutta Paulus

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) A partnerországokkal folytatott 
együttműködés megerősítése, a megfelelő 
globális környezetvédelmi irányítás, 
valamint az Unió valamennyi belső és 
külső politikái közötti szinergiák és 
koherencia, amely a fenntartható fejlődést 
szolgáló szakpolitikai koherencia (PCSD) 
elérését szolgálja, kulcsfontosságú szerepet 
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játszanak az Unió környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek 
elérésében. E célok elérése az ENSZ 2030-
ig tartó időszakra vonatkozó valamennyi 
fenntartható fejlődési céljának a 
megvalósításától is függ. Az EU-nak 
fokoznia kell éghajlati diplomáciáját is, 
különösen azokban az ágazatokban, 
amelyekkel globális szinten kell 
foglalkozni, mint például a légi közlekedés 
és a tengeri szállítás. Politikánknak 
példaként kell állnia olyan intézmények 
előtt, mint az ICAO és az IMO, 
amelyeknek globális szinten ambiciózus 
normákat kell elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 59
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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) A partnerországokkal folytatott 
jóhiszemű együttműködés, a szilárd 
globális környezetvédelmi irányítás, 
valamint az Unió belső és külső politikái 
közötti összhang kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az Unió környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek 
elérésében. Alapvető fontosságú, hogy az 
Unió olyan módon lépjen kapcsolatba a 
déli fejlődő országokkal, hogy teljes 
mértékben tiszteletben tartsa 
szuverenitásukat és jogaikat, beleértve az 
egészséges környezethez való jogot is.

Or. en

Módosítás 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1225955HU.docx 33/101 PE689.639v01-00

HU

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ENSZ Környezetvédelmi 
Programja és a környezettel foglalkozó 
globális OECD-fórum kiemelte, hogy az 
éghajlatváltozás nemspecifikus hatásokat 
is maga után von. Ezért a nemek közötti 
egyenlőség elérése érdekében a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek megvalósításához 
kapcsolódó intézkedések és célok 
tekintetében be kell vezetni a nemi 
dimenziót, beleértve a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítését és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 61
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A cselekvési programot jobban 
össze kell hangolni az integrált 
tengerpolitika végrehajtásával.

Or. fr

Módosítás 62
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Bizottságnak értékelnie (13) Az Európai Bizottságnak értékelnie 
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kell a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek Unió és 
tagállamok általi megvalósítása terén elért 
eredményeket a fokozott mértékű 
fenntarthatóság, jólét és reziliencia 
irányába történő átállással 
összefüggésben. Ez összhangban van a 
Tanács27 és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság28 – OECD által is 
támogatott29 – azon felhívásával, hogy a 
gazdasági teljesítmény és a társadalmi 
haladás mérése „GDP-n túlmutató” módon 
történjen és elinduljunk afelé, hogy a jóllét 
a szakpolitika iránytűjeként érvényesüljön.

kell a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek Unió és 
tagállamok általi megvalósítása terén elért 
eredményeket a reziliens, fenntartható 
jólléti gazdaság irányába történő, 
bolygónk tűrőképességének határain belül 
megvalósuló átállással összefüggésben. Ez 
összhangban van a Tanács27 és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság28 – 
OECD által is támogatott29 – azon 
felhívásával, hogy a gazdasági teljesítmény 
és a társadalmi haladás mérése „GDP-n 
túlmutató” módon történjen és elinduljunk 
afelé, hogy a jóllét a szakpolitika 
iránytűjeként érvényesüljön. E célkitűzés 
elérése érdekében meg kell vizsgálni a 
meglévő kereteket, és szükség esetén ki 
kell igazítani őket, hogy megfeleljenek az 
Unió követelményeinek.

_________________ _________________
27 Lásd: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/en/pdf

27 Lásd: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/en/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/hu/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/hu/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030

29 Lásd: jólléti OECD-keret, az inkluzív 
növekedést szolgáló szakpolitikai 
intézkedések OECD-kerete, a jobb élet 
kezdeményezés, valamint a gazdasági 
kihívások új megközelítése című 
kezdeményezés.

29 Lásd: jólléti OECD-keret, az inkluzív 
növekedést szolgáló szakpolitikai 
intézkedések OECD-kerete, a jobb élet 
kezdeményezés, valamint a gazdasági 
kihívások új megközelítése című 
kezdeményezés.

Or. en

Módosítás 63
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 8. környezetvédelmi cselekvési (14) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
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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.

program kiemelt célkitűzései terén elért 
eredmények értékelésének tükröznie kell a 
megbízható adatok és mutatók 
hozzáférhetőségével és relevanciájával 
kapcsolatos legújabb fejleményeket, és a 
céltól való távolságon alapuló 
módszertanon kell alapulnia. 
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 nem toxikus 
körforgásos gazdaságra, a 
szennyezőanyag-mentességre, a biológiai 
sokféleség védelmére, 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 eszközökkel együtt a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek megvalósítása felé 
tett előrehaladás értékelésének a 
nyomonkövetési és irányítási eszközök 
nagyobb, koherens és összehangolt tárának 
részét kell képeznie, amely nemcsak a 
környezeti, hanem a társadalmi és 
gazdasági tényezőkre is kiterjed. A 
Bizottságnak el kell végeznie a meglévő 
uniós szintű nyomonkövetési keretek és 
mutatók értékelését, és ezen értékelés 
eredményeinek el kell vezetniük egy 
„GDP-n túlmutató” mutatókészlet 
létrehozásához, amely a fenntartható 
jólléti gazdaság felé tett előrehaladást 
méri.

_________________ _________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 

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

az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról (HL L 328., 2018.12.21., 1 
o.).

31 COM/2020/493 végleges. 31 COM/2020/493 végleges.

Or. en

Módosítás 64
Jutta Paulus

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) 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 újra felhasználják 
és javítsák. Emellett biztosítani kell más 
adatforrások, például az európai Föld-
megfigyelési programból (Kopernikusz), a 
levegőminőség tekintetében különösen a 
Kopernikusz légkörmegfigyelési 
szolgálattól, 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. A céltól való távolságon 
alapuló módszertanra épülő, megbízható 
és releváns mutatókra van szükség az 
európai zöld megállapodás célkitűzései 
terén elért haladás megfelelő nyomon 
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követéséhez.

Or. en

Módosítás 65
Cláudia Monteiro de Aguiar

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) 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 az ismerethiány és a hiányos 
adatok kezelése érdekében növeli az 
adatok időszerűségét és minőségét.

Or. pt

Módosítás 66
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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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) 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), 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.

Or. fr

Módosítás 67
Jutta Paulus

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 
kell, hogy a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtásának nyomon 
követésére szolgáló releváns adatok, 

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

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.

Or. en

Módosítás 68
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
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.

(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 
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 egy egységes 
platformon keresztül online könnyen 
hozzáférhetők legyenek.

Or. pt

Módosítás 69
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek elérése 

(17) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program kiemelt célkitűzéseinek elérése 
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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.

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. Az EEA-
nak és az ECHA-nak szükség esetén be 
kell vonnia más európai ügynökségeket, 
így az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökséget, az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökséget és az Európai 
Vasúti Ügynökséget, hogy jobban 
kihasználják az ágazatok sajátosságait, és 
a leghelytállóbb adatokat és ismereteket 
szerezzék be.

Or. fr

Módosítás 70
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) 2024. március 31-ig félidős 
értékelést kell végezni, hogy értékeljék a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
eredményeit, és információkat 
biztosítsanak a hivatalba lépő Bizottság 
prioritásainak meghatározásához. A 
2024-es európai parlamenti választások 
után hivatalba lépő Bizottságtól meg kell 
követelni, hogy a félidős értékelésben 
körvonalazott eredmények fényében 
megbízatásának első 100 napján belül 
készítsen egy jelentést, amelyben 
körvonalazza azokat a környezet- és 
éghajlat-politikai prioritásokat, 
amelyekkel kapcsolatban megbízatásának 
ideje alatt fel kíván lépni, valamint hogy 
ez a fellépés hogyan fogja biztosítani a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
kiemelt célkitűzéseinek teljes körű 
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megvalósítását.

Or. en

Módosítás 71
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Jóllehet a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program kiemelt 
célkitűzéseinek megvalósítása felé tett 
előrehaladás nyomon követése kezdetben 
a meglévő mutatókon fog alapulni, az e 
célkitűzések felé tett előrehaladás olyan 
mérési módszerére kell átállni egy 
továbbfejlesztett nyomon követési 
keretrendszeren keresztül, amely 
figyelembe tudja venni a rendszerszintű 
változást, és mérni tudja az annak terén 
tett előrehaladást. E nyomonkövetési 
keretnek figyelembe kell vennie a 
visszacsatolási spirálok hatásait, a 
billenőpontokat, a szakpolitikák közötti 
koherencia hiányát és a bezártsági 
hatásokat. A 8. környezetvédelmi 
cselekvési program félidős értékelésének 
többek között magában kell foglalnia az 
ilyenfajta fejlett nyomonkövetési keret 
azzal a céllal történő kidolgozása felé tett 
előrelépés értékelését, hogy azt a 8. 
környezetvédelmi cselekvési programmal 
összefüggésben a 2025–2030-as 
időszakban alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 72
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A változó szakpolitikai célkitűzések 
és az elért eredmények figyelembevétele 
érdekében a Bizottságnak 2029-ben 
értékelnie kell a 8. környezetvédelmi 
cselekvési programot.

(18) A változó szakpolitikai célkitűzések 
és az elért eredmények figyelembevétele 
érdekében a Bizottságnak 2024-ben és 
2029-ben értékelnie kell a 8. 
környezetvédelmi cselekvési programot. A 
félidős értékelésnek az összes mutató 
figyelembevételével áttekintést kell 
nyújtania, és értékelnie kell azok 
hasznosságát a környezetvédelmi 
cselekvési program és az európai zöld 
megállapodás céljainak elérése 
szempontjából. A 2029-es értékeléshez 
adott esetben jogalkotási javaslatot kell 
csatolni a következő környezetvédelmi 
cselekvési programról. Ezt a jogalkotási 
javaslatot kellő időben be kell nyújtani, 
hogy a 8. környezetvédelmi cselekvési 
program és a 9. környezetvédelmi 
cselekvési program között ne legyen törés.

Or. en

Módosítás 73
Jutta Paulus

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 
a megelőzés elvén, a környezeti károk 
elsődlegesen a forrásuknál történő 
elhárításának elvén, valamint a 
„szennyező fizet” elven kell alapulnia.

Or. en
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Módosítás 74
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az előrehaladás, az előrehaladás 
hiánya és az előrehaladás akadályainak 
rendszeres nyomon követése, az ezzel 
kapcsolatos jelentéstétel és ezek 
figyelembevétele elengedhetetlenek annak 
felméréséhez, hogy az eredmények 
elegendőek-e az adott célok eléréséhez, és 
így szükség van-e adaptív irányítási 
intézkedésekre. Különösen fontos, hogy 
időben felismerjük a támogató és a 
hátráltató intézkedéseket, a bezáródási 
problémákat és a rendszerszintű 
hatásokat. Ezenkívül szükség van 
mutatókra az Unió rendszerszintű 
átalakulásának, az ökoszisztéma és a 
társadalom rezilienciájának, valamint a 
jólétnek a figyelemmel kísérésére minden 
olyan területen, ahol a meglévő mutatók 
megerősítésre szorulnak. A nyomon 
követésnek tartalmaznia kell a 
rendszerszintű változás és bezáródás, a 
szakpolitikai koherencia, valamint a 
visszacsatolási hurkok, az interakciók és a 
nem lineáris jelenségek azonosítását, 
amelyek jelentősen befolyásolhatják a 
megismerést és ennélfogva a szakpolitikai 
reagálást; továbbá integrálni kell az újabb 
ismereteket és tudományos bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 75
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(19a) A világ GDP-je jelenleg rosszul 
oszlik meg és rosszul van kihasználva, a 
teljes globális GDP pedig már jóval 
meghaladja azt a szintet, ami a mindenkit 
megillető nagyon magas színvonalú 
emberi fejlődéshez társul. Ennek ellenére 
a világ népességének 10%-a 
mélyszegénységben él, és nem 
gyakorolhatja az alapvető jogokat, míg a 
világ leggazdagabb 5%-a a teljes globális 
GDP 46%-át birtokolja. A világ jelenleg 
elviselhetetlen mértékű nélkülözéssel és 
elviselhetetlen mértékű többlettel 
szembesül, ez utóbbi hatalmas környezeti 
hatása pedig a világ szegény népességének 
fejletlenségével függ össze. A 
„nemnövekedés” nem a GDP 
csökkentéséről szól, hanem ennek az 
erőforrásokból és energiaforrásokból elért 
többletnek a csökkentéséről, miközben 
javítja az jóllétet és a társadalmi 
eredményeket, és csak a felesleges és 
pusztító ágazatokat szűkíti. A mindenki 
számára biztosított fejlődés és az ökológiai 
helyreállítás együtt járhatnak, de ez 
teljesen az újraelosztási politikáktól függ.

Or. en

Módosítás 76
Jutta Paulus

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 

(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 
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forgó kiemelt célkitűzések elérése felé. tagállamai jó úton haladnak-e a szóban 
forgó kiemelt célkitűzések elérése felé.

Or. en

Módosítás 77
Jutta Paulus

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, 
fenntartható, mérgező anyagoktól mentes, 
erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
megújuló energiákon alapuló és reziliens 
körforgásos gazdaságra való átállást, és 
védje, helyreállítsa és javítsa a környezet – 
ezen belül a levegő, a víz és a talaj – 
minőségét, megállítsa és visszafordítsa a 
biológiai sokféleség csökkenését, és 
kezelje az ökoszisztémák pusztulását. A 
program támogatja az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseit, és azokra épít.

Or. en

Módosítás 78
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

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 

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

megállapodás környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseit és 
kezdeményezéseit, köztük a fenntartható 
és intelligens mobilitási stratégiát.

Or. en

Módosítás 79
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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, 
megújuló energiaforrásokon alapuló és 
erőforrás-hatékony körforgásos gazdaságra 
való átállást, és támogassa az európai zöld 
megállapodás környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzéseit és 
kezdeményezéseit.

Or. en

Módosítás 80
Cláudia Monteiro de Aguiar

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, 
versenyképes, erőforrás-hatékony, tiszta és 
körforgásos gazdaságra való átállást, és 
támogassa az európai zöld megállapodás 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseit és kezdeményezéseit.

Or. pt
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Módosítás 81
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, fenntartható, tiszta és 
körforgásos gazdaságra való átállást, és 
támogassa az európai zöld megállapodás 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseit és kezdeményezéseit.

Or. en

Módosítás 82
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 jólét és az ellenálló 
képesség – irányába tett előrelépés 
mérésére irányuló uniós erőfeszítések 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
részét képezi, összeegyeztetve a környezeti, 
társadalmi és gazdasági célkitűzéseket.
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Or. pt

Módosítás 83
Jutta Paulus

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 
fenntarthatóság – többek között az 
éghajlat-semlegesség, az erőforrás-
hatékonyság, a tiszta és intelligens 
mobilitás, a polgárok jóléte, a környezet jó 
állapota és az ellenálló képesség – 
irányába tett előrelépés mérésére irányuló 
uniós erőfeszítések környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai részét képezi.

Or. en

Módosítás 84
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

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 

(1) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hosszú távú kiemelt célja, hogy 
legkésőbb 2050-re a polgárok bolygónk 
tűrőképességének határain belül jól éljenek 
egy olyan fenntartható gazdaságban, ahol 
semmi nem megy veszendőbe, megszűnik 
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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 
környezeti kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és 
ahol a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő és nem okoz 
környezetkárosodást. Az egészséges 
környezet megalapozza a polgárok jólétét 
és egészségét, fejleszti az 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. A 8. környezetvédelmi 
cselekvési program célja a 
környezetvédelmi, szociális, gazdaság- és 
egészségpolitika közötti kapcsolat 
fokozása. Az Unió globális szinten 
meghatározó szerepet játszik a jelenlegi és 
jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

Or. en

Módosítás 85
Jutta Paulus

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 
környezeti kockázatokkal szembeni 

(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, 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
egészséges ökoszisztémák védelmet 
nyújtsanak a fajoknak, és pihenést 
biztosítsanak az embereknek, ne legyen 
szennyezés, a mobilitási igényeket pedig 
fenntartható módon elégítsék ki. Az 
egészséges környezet megalapozza a 
polgárok jólétét, a biológiai sokféleség 
kibontakozik és a természet védelme, 
helyreállítása és értékelése oly módon 
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ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

történik, amely fokozza az 
éghajlatváltozással és más környezeti 
kockázatokkal szembeni ellenálló 
képességet. Az Unió globális szinten 
meghatározó szerepre törekszik a jelenlegi 
és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában, és tiszteletben tartja 
bolygónk tűrőképességének határait.

Or. en

Módosítás 86
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
környezeti kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

(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, 2030-ra 
megszűnik vagy csökken a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése az erőforrás-
felhasználást és a környezetkárosodás 
terén kifejtett kisebb hatását tekintve 
fenntartható. 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 környezeti 
kockázatokkal szembeni ellenálló 
képességet. Az Unió globális szinten 
meghatározó szerepet játszik a jelenlegi és 
jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

Or. pt

Módosítás 87
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Jörgen Warborn

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 
környezeti kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

(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 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 
környezeti kockázatokkal szembeni 
ellenálló képességet. Az Unió globális 
szinten meghatározó szerepet játszik a 
jelenlegi és jövőbeni nemzedékek jólétének 
biztosításában.

Or. sv

Módosítás 88
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hat kiemelt tematikus célkitűzése 
a következő:

(2) A 8. környezetvédelmi cselekvési 
program hat, legkésőbb 2030-ig 
megvalósítandó kiemelt tematikus 
célkitűzése a következő:

Or. en
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Módosítás 89
Jutta Paulus

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

_________________ _________________
32 COM/2020/80 végleges. 32 COM/2020/80 végleges.

Or. en

Módosítás 90
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 Unió éghajlat- és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel 
összhangban 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 
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megvalósítása érdekében az (EU).../... 
rendeletben32 meghatározottak szerint;

_________________ _________________
32 COM/2020/80 végleges. 32 COM/2020/80 végleges.

Or. en

Módosítás 91
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) folyamatos előrelépés az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia erősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén;

b) folyamatos előrelépés az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia erősítése és a társadalom és a 
természet éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságának csökkentése terén;

Or. en

Módosítás 92
Jutta Paulus

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 
az erőforrás-felhasználástól és a 
környezetkárosodástól, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;

c) előrelépés egy olyan regeneratív és 
fenntartható jólléti gazdaság felé, amely 
többet ad vissza a Földnek, mint amennyit 
elvesz tőle, a hangsúlyt a polgárok 
jóllétére helyezi, és megvalósítja a 
mérgező anyagoktól mentes körforgásos 
gazdaságra való átállást, beleértve a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatot, 
nem csak a hulladékképződés 
csökkentését célzó gazdasági 
ösztönzőkkel, hanem egy olyan 
szakpolitikai keret létrehozásával is, amely 
biztosítja a járművek, hajók és légi 
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járművek minden lehetséges 
alkatrészének újrafeldolgozását és 
újrahasznosítását, valamint legkésőbb 
2030-ig kivezeti a szárazföldön használt 
belső égésű motorokat;

Or. en

Módosítás 93
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
az erőforrás-felhasználástól és a 
környezetkárosodástól, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;

c) előrelépés egy olyan regeneratív 
növekedési modell felé, amely többet ad 
vissza a Földnek, mint amennyit elvesz 
tőle, és ahol a gazdasági növekedés az 
erőforrás-felhasználást és a 
környezetkárosodás terén kifejtett kisebb 
hatását tekintve fenntartható, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;

Or. pt

Módosítás 94
Jörgen Warborn

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 
az erőforrás-felhasználástól és a 
környezetkárosodástól, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;

c) előrelépés egy olyan regeneratív 
növekedési modell felé, amely többet ad 
vissza a Földnek, mint amennyit elvesz 
tőle, a gazdasági növekedés függetlenítése 
a környezetkárosodástól, valamint a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítása;
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Or. sv

Módosítás 95
Jutta Paulus

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) 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, legyen szó 
levegőminőségről, az élelmiszer- és 
vízfogyasztásról, a mobilitásról és a 
mindennapi árucikkel felhasználásáról;

Or. en

Módosítás 96
Jutta Paulus

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 védelme, 
megőrzése és helyreállítása, valamint a a 
környezet állapotának – különösen a 
levegő, a víz, a talaj és az erdők, az 
édesvíz, a vizes élőhelyek és a tengeri 
ökoszisztémák – javítása, minimalizálva a 
talajfedést a felesleges utak és a 
települések terjeszkedésének megállításán 
keresztül, valamint teljes körűen 
végrehajtva a biodiverzitási stratégiát, és 
általánosan érvényesítve a biodiverzitás 
védelmét minden más szakpolitikai 
területen;
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Or. en

Módosítás 97
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

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;

Or. en

Módosítás 98
Jutta Paulus

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, azzal az 
elsődleges céllal, hogy biztosítsák az 
erőforrások hatékony felhasználását és a 
felhasználás csökkentését, és elsőbbséget 
adjanak a villamosításnak, amely 
közvetlenül vagy közvetve megújuló 
energiaforrásokon alapul, különösen az 
energia, az ipari fejlesztés, az épületek és 
az infrastruktúra, a mobilitás, az 
élelmiszerrendszer, a kereskedelem és az 
idegenforgalom területén.

Or. en
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Módosítás 99
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

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, olyan 
eszközöket felhasználva, mint például a 
környezeti hatásvizsgálatok, továbbá 
kifejlesztve a folyamatos átfogó 
hatáskövetésnek és a környezeti 
teljesítmény folyamatos javításának 
módszereit és eszközeit, különösen az 
energia, az ipari fejlesztés, az épületek és 
az infrastruktúra, az idegenforgalom, a 
mobilitás és az élelmiszerrendszer 
területén.

Or. en

Módosítás 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, ezen belül 
a közúti, légi és tengeri közlekedés, a 
nemzetközi kereskedelem és az 
élelmiszerrendszerek, ezen belül a 
mezőgazdaság és a halászat területén.
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Or. en

Módosítás 101
Cláudia Monteiro de Aguiar

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, a 
hozzáférhetőség garantálása, a 
világkereskedelem és az élelmiszerrendszer 
területén.

Or. pt

Módosítás 102
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 
biztosítása, valamint a termelés és a 
fogyasztás, valamint az ezekhez 
kapcsolódó környezeti és éghajlati 
terhelések csökkentése, különösen az 
energia, az ipari fejlesztés, az épületek és 
az infrastruktúra, a nemzetközi 
kereskedelem, a mobilitás és az 
élelmiszerrendszer területén.

Or. en

Módosítás 103
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Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott 
kiemelt tematikus célkitűzéseknek ki kell 
terjedniük az európai zöld 
megállapodással kapcsolatos 
stratégiákban meghatározott célokra és 
tevékenységekre, valamint az uniós 
jogszabályok célkitűzéseire, amelyek 
hozzájárulnak e célok eléréséhez, ideértve 
többek között az Unió 2030-ig tartó 
időszakra szóló éghajlat- és 
energiapolitikai keretét, a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, az 
EU 2030-ig tartó időszakra szóló 
biodiverzitási stratégiáját, „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiát, a halászati és 
tengeri ökoszisztémákra vonatkozó 
cselekvési tervet, az az uniós 
erdőgazdálkodási stratégiát, a nulla 
szennyezésre vonatkozó cselekvési tervet, 
a vegyi anyagokkal kapcsolatos uniós 
stratégiát, a fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiát, a fenntartható 
turizmusra vonatkozó uniós stratégiát és 
az EU iparstratégiáját.

Or. en

Módosítás 104
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kiemelt célok elérése érdekében 
átalakító rendszerváltásra, valamint 
integrált, rendszerben gondolkodó 
elemzésre van szükség, amely kezeli a 
kölcsönös függőségeket, a visszacsatolási 
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hurkokat és a rendszerszintű bezáródási 
hatásokat kezeli, az egész kormányzatot 
érintő megközelítésekkel együtt. A 
fenntartható jóléti gazdaság irányába tett 
előrelépés mérésére és megalapozására 
szolgáló olyan új uniós átfogó keret 
részeként, amely összhangban áll az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló 
fenntartható fejlődési céljaival, és segít az 
új politikák és kezdeményezések 
kidolgozását irányítani, a Bizottság átfogó 
irányítópultot dolgoz ki a GDP-n felüli 
mutatók számára. Ebből a célból a 
Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
készít, amelyben meghatározza az uniós 
szinten alkalmazott, a társadalmi, 
gazdasági és környezeti fejlődésre és 
nyomon követésre vonatkozó különféle 
keretrendszerek közötti összefüggéseket, 
és rámutat arra, hogyan lehet ezeket az 
összefüggéseket észszerűsíteni és jobbá 
tenni, a jövőbeni szakpolitikai 
döntéshozatal irányítását és tájékoztatását 
szolgáló fő mutatók felhasználásával.

Or. en

Módosítás 105
Jutta Paulus

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 az e 
feltételek megvalósításához szükséges 
intézkedések

Or. en

Módosítás 106
Jutta Paulus
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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 
fellépés fokozása;

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 kapacitás biztosítása 
és az alacsonyabb szintű közigazgatás 
környezetvédelemmel és 
hatásvizsgálatokkal kapcsolatos 
támogatása révén, megbízható 
kritériumokat és terveket bocsátva 
rendelkezésre, a környezetvédelmi 
politikák végrehajtásának rendszeres 
felülvizsgálatában meghatározottak szerint, 
továbbá a meg nem felelés kockázatnak 
csökkentése érdekében az ösztönzők, 
köztük a díjak és szankciók javítása, 
valamint a környezeti szabályok 
megszegésére adott válaszok fokozása és a 
környezeti bűnözés elleni fellépés, amely 
szükségessé teszi az erőforrások jelentős 
növelését az illetékes európai, nemzeti és 
regionális szervezeteknél;

Or. en

Módosítás 107
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

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 

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 
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szinten, többek között megfelelő igazgatási 
és megfelelésbiztosítási kapacitás 
biztosítása révén, a környezetvédelmi 
politikák végrehajtásának rendszeres 
felülvizsgálatában meghatározottak szerint, 
valamint a környezeti bűnözés elleni 
fellépés fokozása;

szinten, többek között azáltal, hogy 
ösztönzi a leginkább helyi szinteket a 
tiszta célkitűzések és cselekvési tervek 
elfogadására, megfelelő igazgatási és 
megfelelésbiztosítási kapacitás biztosítása 
révén, a környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának rendszeres 
felülvizsgálatában meghatározottak szerint, 
valamint a környezeti bűnözés elleni 
fellépés fokozása;

Or. fr

Módosítás 108
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
fellépés fokozása;

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 bűncselekmények 
elleni fellépés fokozása;

Or. pt

Indokolás

A környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelvben foglaltak szerint.

Módosítás 109
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok végrehajtásának és 
érvényesítésének előtérbe helyezése, a 
kötelezettségszegési eljárások 
szisztematikus nyomon követésével és 
többek között annak biztosításával, hogy 
uniós és nemzeti szinten elegendő 
pénzügyi és emberi erőforrás legyen 
elosztva erre a célra, többek között olyan 
módon, hogy rendszeresen 
versenyvizsgákat szerveznek a 
környezetvédelmi ügyintézők számára, és 
azokra a jelentkezőkre összpontosítanak, 
akik természettudományos, technológiai, 
műszaki és matematikai végzettséggel 
rendelkeznek, hogy biztosítsák a fent 
említett feladatokhoz szükséges 
készségeket;

Or. en

Módosítás 110
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Unió nyersanyag-lábnyomának 
és fogyasztásának jelentős csökkentése, 
hogy az a lehető leghamarabb a bolygó 
tűrőképességének határain belül legyen;

Or. en

Módosítás 111
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a „szennyező fizet” elve, az 
elővigyázatosság elve, valamint a 
megelőzés elve és azon elv maradéktalan 
végrehajtásának és tiszteletben tartásának 
biztosítása, hogy a szennyezést annak 
forrásánál kell megszüntetni;

Or. en

Módosítás 112
Jutta Paulus

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

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 ne 
okozzon kárt;

Or. en

Módosítás 113
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a 2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések általános érvényesítése 
valamennyi releváns uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű stratégiában, 

— a 2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések általános érvényesítése 
valamennyi releváns uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű stratégiában, 
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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;

jogalkotási és nem jogalkotási 
kezdeményezésben, programban, 
beruházásban és projektben annak 
érdekében, hogy azok és végrehajtásuk 
megfeleljenek a 2. cikkben meghatározott 
kiemelt célkitűzéseknek;

Or. pt

Módosítás 114
Jutta Paulus

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

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, nemcsak a legmagasabb 
szintű eljárásjogi normák tekintetében, 
hanem az azok alapját képező elvek 
tekintetében is, ami különösen fontos a 
közlekedéssel összefüggő infrastruktúra 
tervezésében;

_________________ _________________
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., 30. 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., 30. o.).

Or. en

Módosítás 115
Jutta Paulus
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

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 szinergiák 
és lehetséges kompromisszumok 
rendszerszintű értékelése minden 
kezdeményezés esetében annak érdekében, 
hogy a polgárok táplálkozással, 
lakhatással, tiszta intermodális 
közlekedéssel, intelligens mobilitással és 
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 
igényeinek biztosítása fenntartható módon, 
senkiről sem megfeledkezve történjen;

Or. en

Módosítás 116
Jörgen Warborn

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

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;

— kitüntetett figyelem a gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi 
célkitűzések közötti szinergiákra és 
lehetséges kompromisszumokra annak 
érdekében, hogy megvédjék az Unió 
versenyképességét, és a polgárok 
táplálkozással, lakhatással és mobilitással 
kapcsolatos igényeinek biztosítása 
fenntartható módon, senkiről sem 
megfeledkezve történjen, viszont 
folyamatosan növelje a jólétet; 

Or. sv

Módosítás 117
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

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;

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

Or. pt

Módosítás 118
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a „gondolj először a 
fenntarthatóságra” megközelítés 
bevezetése a minőségi jogalkotásról szóló 
iránymutatásokban, beágyazva a 
fenntartható jólléti gazdaságra való 
átállást a politikai döntéshozatali és 
értékelési folyamatokba annak biztosítása 
révén, hogy valamennyi jövőbeli 
jogalkotási és nem jogalkotási 
kezdeményezés aktívan hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődési célok 
megvalósításához, valamint ennek az 
Unió politikai prioritásaiban és éves 
programozásában való figyelembevétele;

Or. en

Módosítás 119
Jutta Paulus
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— iránymutató intézkedések 
meghatározása a helyi és regionális 
hatóságok számára, valamint célkitűzések 
és tervek elfogadásának előmozdítása, 
amelyek elősegítik a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program és általában a 
környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtását, ugyanakkor némi 
rugalmasságot tesznek lehetővé a helyi és 
regionális igények, erőforrások, 
kapacitások, ismeretek és szakértelem 
figyelembevétele érdekében;

Or. en

Módosítás 120
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tétlenség költségeinek 
figyelembevétele, ezzel egyidejűleg pedig a 
meglévő szakpolitikák értékelése és az új 
kezdeményezésekre vonatkozó 
hatásvizsgálatok elvégzése, valamint a 
környezettel és az egészséggel kapcsolatos 
költségek megfelelő figyelembevétele; 
annak biztosítása, hogy ezek az 
értékelések és hatásvizsgálatok adatok 
megléte esetén figyelembe vegyék a 
környezeti visszacsatolási hurkokat és a 
nem lineáris jelenségeket a kockázatokra 
vonatkozó átfogóbb kép és ezáltal a 
mielőbbi cselekvés biztosítása érdekében, 
valamint – ha nincsenek ezzel a témával 
foglalkozó tanulmányok – megfelelő 
kutatások e cél megvalósítása érdekében; 
iránymutatások kidolgozása a helyi és 
regionális hatóságok számára az ezt a 
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célkitűzést követő költség-haszon 
elemzésről;

Or. en

Módosítás 121
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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;

Or. en

Módosítás 122
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az összes uniós szakpolitika 
rendszeres értékelése, hogy a koherencia, 
következetesség és e célok elérése 
érdekében azonosítsák az 
ellentmondásokat az uniós szakpolitikák 
és e környezetvédelmi cselekvési program 
szakpolitikai célkitűzései között;
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Or. en

Módosítás 123
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a kiemelt tematikus célkitűzések és 
az ágazati szakpolitikák integrációjával, 
hogy javítsa a szakpolitikák koherenciáját, 
figyelembe véve az ágazatok sajátosságait;

Or. fr

Módosítás 124
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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 környezeti, éghajlati és 
társadalmi fenntarthatóság hatékony 
integrálása a gazdasági kormányzásba, 
többek között a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekbe, valamint az 
európai szemeszter eltörlése, amelynek 
káros társadalmi és környezeti hatásai 
voltak;

Or. en

Módosítás 125
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 fenntartható fejlődési célok, a 
környezeti és éghajlati fenntarthatóság és a 
biodiverzitás védelmének hatékony 
integrálása a gazdasági kormányzás 
európai szemeszterébe, többek között a 
nemzeti reformprogramokba és a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe;

Or. en

Módosítás 126
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egy átfogó uniós keret létrehozása 
a fenntartható jólléti gazdaság felé tett 
előrehaladás mérése és megállapítása 
céljából, amely összhangban van az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival, és segít az 
új szakpolitikák és kezdeményezések 
kidolgozásának vezérlésében;

Or. en

Módosítás 127
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az állami és magánforrásokból – 
többek között az uniós költségvetés 
keretében rendelkezésre álló alapokból és 
eszközökből – finanszírozott fenntartható 
beruházások mobilizálása az Európai 
Beruházási Bankon keresztül és nemzeti 
szinten;

d) az állami és magánforrásokból – 
többek között az uniós költségvetés 
keretében rendelkezésre álló alapokból és 
eszközökből – finanszírozott fenntartható 
beruházások mobilizálása az Európai 
Beruházási Bankon keresztül és nemzeti 
szinten, teljes összhangban az uniós 
taxonómiai rendelettel, és különösen a 
közlekedés területén a prioritások 
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továbbfejlesztése, az európai zöld 
megállapodás és a fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégia 
célkitűzéseinek megfelelően;

Or. en

Módosítás 128
Jutta Paulus

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 környezet számára pozitív 
ösztönzők megerősítése a környezeti 
szempontból káros közvetlen és közvetett 
támogatások mihamarabbi fokozatos 
megszüntetése mellett uniós és nemzeti 
szinten, szubnacionális és helyi szinten 
egyaránt, beleértve a fosszilis 
tüzelőanyagok és az azokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrák támogatását is, a piaci 
alapú eszközök és a zöld költségvetés-
tervezési eszközök – köztük a 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításához szükséges eszközök – lehető 
legjobb kihasználása és a „szennyező fizet” 
elv érvényesítése, valamint a vállalkozások 
és más érdekelt felek támogatása a 
természeti tőkére vonatkozó standard 
számviteli gyakorlatok kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezeti szempontból káros e) a környezeti szempontból káros 
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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;

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, 
elismerve a földgáz mint átmeneti 
erőforrás szerepét, valamint a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
támogatása a természeti tőkére vonatkozó 
standard számviteli gyakorlatok 
kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 130
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 káros 
támogatások fokozatos megszüntetése 
uniós és nemzeti szinten, garantálva a 
technológiasemlegességet, 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;

Or. pt

Módosítás 131
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont
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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 káros 
támogatások fokozatos megszüntetése 
uniós és nemzeti szinten legkésőbb 2025-
ig, beleértve a fosszilis tüzelőanyagok 
összes közvetlen és közvetett 
támogatásának mihamarabbi kivezetését 
legkésőbb 2022-ig, a zöld költségvetés-
tervezési eszközök – köztük a 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításához szükséges eszközök – lehető 
legjobb kihasználása.

Or. en

Módosítás 132
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak biztosítása, hogy az adózás 
átfogó módon tükrözze ezeket a kiemelt 
célkitűzéseket, nevezetesen bizonyos 
közlekedési módok esetleges 
mentességeinek eltörlése, mint például a 
légi és tengeri közlekedésben használt 
üzemanyagokra vagy a repülőjegyekre 
biztosított héamentesség eltörlése, hogy az 
összes vonatkozó külső költséget 
internalizálják, és biztosítsák az egyenlő 
versenyfeltételeket a különböző 
közlekedési módok között, aminek a 
továbbiakban hozzá kell járulnia a 
tisztább közösségi közlekedési módokra, 
különösen a vasútra való modális 
váltáshoz, és elő kell mozdítania az aktív 
mobilitást, mint például a gyaloglást és a 
kerékpározást.

Or. en
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Módosítás 133
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) több befektetés a biodiverzitás 
védelmébe és helyreállításába az uniós 
biodiverzitási stratégiában meghatározott 
finanszírozási célkitűzésekkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 134
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) szakpolitikai intézkedések 
elfogadása a termelés és a fogyasztás 
közötti távolság csökkentése érdekében a 
„0 km-es megközelítésnek” megfelelően, 
elkerülve ezzel a szükségtelen 
áruszállítást, valamint az üzleti és hivatali 
utakat;

Or. en

Módosítás 135
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a környezetbarát költségvetés-
tervezési és finanszírozási eszközök, 
köztük a társadalmi szempontból 
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igazságos átállás biztosításához szükséges 
eszközök legjobb felhasználása, valamint 
a vállalkozások és más érdekelt felek 
támogatása a természeti tőkére vonatkozó 
egységesített számviteli gyakorlatok 
alkalmazásában, uniós és tagállami 
szinten tartózkodva az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal való kereskedéstől vagy 
az ilyen kereskedelem előmozdításától;

Or. en

Módosítás 136
Jutta Paulus

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 
kutatás, az innováció, a zöld készségek 
előmozdítása, valamint a környezeti és 
ökoszisztéma-alapú számvitel további 
kiépítése révén;

f) annak biztosítása, hogy a 
környezetvédelmi politikák és intézkedések 
a rendelkezésre álló legjobb tudományos 
ismereteken alapuljanak, valamint a 
környezetvédelmi tudásalap és annak 
felhasználásának erősítése a tisztviselők és 
a mindennapi polgárok körében, többek 
között a kutatás, az innováció, a zöld 
készségek előmozdítása, a civil 
társadalommal való kapcsolatfelvétel, 
például a levegőminőség terén a civil 
tudományok és a nyílt tudományok 
nagyobb fokú felhasználása révén, 
figyelembe véve a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a körforgásos 
gazdaságra való átállás szociális 
dimenzióját, ideértve a munkaerő 
továbbképzését és átképzését, valamint a 
fogyasztói magatartás megváltoztatásához 
szükséges megfelelő információk 
biztosítását is, továbbá a környezeti és 
ökoszisztéma-alapú számvitel további 
kiépítése révén;

Or. en
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Módosítás 137
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) egy mélyreható átalakító erejű 
változás követelményeivel kapcsolatos 
tudásbázis kiépítése, ideértve többek között 
azt is, hogy miként lehet hatékonyan 
azonosítani, értékelni, felmérni és mérni 
többek között a visszacsatolási hurkok 
hatásait, a fordulópontokat, a 
szakpolitikai koherencia hiányát és a 
bezáródási hatásokat;

Or. en

Módosítás 138
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a környezeti határok, így például 
bolygónk tűrőképessége határainak 
azonosítása és számszerűsítése, amely 
leképezi a billenőpontokat, azzal a céllal, 
hogy meghatározzuk az Unió biztonságos 
működési terét, és nyomon kövessük, hogy 
az uniós szakpolitikák és jogszabályok 
kellően nagyratörőek-e ahhoz, hogy az 
Uniót a biztonságos működési téren belül 
tartsák, adott esetben az e határok 
átlépésének megelőzését célzó jogalkotási 
javaslatok azonosítása és benyújtása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 139
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Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 és adatalapú 
technológiákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika 
támogatása érdekében, környezeti 
lábnyomuk minimalizálása mellett, 
egyértelmű normákat írva elő az 
adatközpontok és a szoftverek energia- és 
erőforrás-felhasználására a megfelelő 
jogszabályokban, valamint biztosítva ezen 
adatok átláthatóságát és nyilvános 
hozzáférhetőségét;

Or. en

Módosítás 140
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 és adatalapú 
technológiákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika 
támogatása érdekében, valamint annak 
biztosítása, hogy teljes mértékben 
figyelembe vegyék a digitalizáció 
környezeti lábnyomát, különös tekintettel 
az energiafelhasználásra, a dolgok 
internetére és az adatközpontokra;

Or. en

Módosítás 141
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – 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 és adatalapú 
technológiákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika 
támogatása érdekében, környezeti 
lábnyomuk minimalizálása mellett, 
legfőképpen az adatfeldolgozási 
technológiák nyújtotta optimalizációs 
lehetőségeknek köszönhetően;

Or. fr

Módosítás 142
Jörgen Warborn

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 és adatalapú 
technológiákban, különösen a mesterséges 
intelligenciában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetvédelmi politika 
támogatása érdekében, környezeti 
lábnyomuk minimalizálása mellett;

Or. sv

Módosítás 143
Jutta Paulus

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 a biológiai 
sokféleség védelmébe és helyreállításába 
történő nagyobb beruházással, 
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összhangban az uniós költségvetésben 
elfogadott minimális kiadási célokkal és 
az EU biodiverzitási stratégiájában 
szereplő finanszírozási célkitűzésekkel, 
amelyeket egy olyan szilárd módszertan 
segítségével kell nyomon követni, amely 
az Unió rendelkezésre álló taxonómiai 
kritériumaira épít;

Or. en

Módosítás 144
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, beleértve az alternatív 
tüzelőanyagok infrastruktúrájának 
telepítését és az azokhoz kapcsolódó 
technológiákat is;

Or. en

Módosítás 145
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménnyel (Aarhusi 
Egyezmény)35 összhangban az 
átláthatóságra, a nyilvánosság részvételére 
és az igazságszolgáltatáshoz való jogra 

i) a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménnyel (Aarhusi 
Egyezmény)35 összhangban az 
átláthatóságra, a nyilvánosság részvételére 
és az igazságszolgáltatáshoz való jogra 
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vonatkozó magas szintű normák hatékony 
alkalmazása;

vonatkozó magas szintű normák hatékony 
alkalmazása, és ezeknek a normáknak az 
előmozdítása a külpolitikában és a 
kereskedelempolitikában;

_________________ _________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

Or. en

Módosítás 146
Jutta Paulus

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 és 
értékelhető módon történő elérhetővé 
tétele, a területspecifikus jogszabályok 
bizalmas kezelésre vonatkozó 
rendelkezéseinek sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 147
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

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

Or. pt

Módosítás 148
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a mobilitás optimalizálására 
irányuló célkitűzések integrálása az 
összekapcsolt és automatikus 
közlekedésnek köszönhetően, az európai 
zöld megállapodás nyomán, amely 
felszólít a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való átállás felgyorsítására;

Or. fr

Módosítás 149
Jutta Paulus

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

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;

— együttműködés a 
partnerországokkal az éghajlat- és 
környezetvédelmi intézkedések terén, 
ösztönözve és támogatva őket abban, hogy 
ezeken a területeken legalább az Unióéhoz 
hasonló ambiciózus szabályokat 
fogadjanak el és hajtsanak végre, gyorsan 
elfogadva az emberi és környezeti 
egészségre vonatkozó legújabb 
tudományos kritériumokat, mint például 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
levegőminőségi iránymutatásait, valamint 
annak biztosítása, hogy az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
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összhangban az uniós piacon forgalomba 
hozott vagy az Unióból exportált 
valamennyi termék teljes mértékben 
megfeleljen a vonatkozó uniós 
követelményeknek, tanulva azoktól az 
országoktól, régióktól és közösségektől, 
amelyek programokat és politikákat 
dolgoztak ki annak érdekében, hogy a 
bolygónk tűrőképességének határain belül 
jól éljenek;

Or. en

Módosítás 150
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 1 a franciabekezdés (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;

Or. en

Indokolás

Tekintettel az emberi jogok és a környezet tekintetében történő átvilágításról szóló jogalkotási 
kezdeményezésre irányuló, küszöbön álló 2021-es európai bizottsági javaslatra, valamint a 
fenntartható szervezeti irányítás előmozdítására irányuló bizottsági erőfeszítések részeként a 
vállalati átvilágítás egy fontos kérdés, amelynek a 8. környezetvédelmi cselekvési programban 
is meg kell jelennie.

Módosítás 151
Cláudia Monteiro de Aguiar

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 2 franciabekezdés
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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, az IMO-
n, az ICAO-n és az UNWTO-n belüli 
környezetvédelmi együttműködés 
előmozdítása;

Or. pt

Módosítás 152
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a Párizsi Megállapodás, a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény és más többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások Unió és 
partnerei általi végrehajtásának 
megerősítése, többek között az e 
megállapodások keretében tett 
kötelezettségvállalások terén elért 
eredményekkel összefüggő átláthatóság és 
elszámoltathatóság növelése révén;

— a Párizsi Megállapodás és más 
többoldalú környezetvédelmi 
megállapodások Unió és partnerei általi 
végrehajtásának megerősítése, többek 
között az e megállapodások keretében tett 
kötelezettségvállalások terén elért 
eredményekkel összefüggő átláthatóság és 
elszámoltathatóság növelése révén, 
biztosítva eközben, hogy az őslakos 
közösséget ne hagyják figyelmen kívül, 
illetve ne fosszák meg őket jogaiktól;

Or. en

Módosítás 153
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 4 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a nemzetközi környezetvédelmi 
irányítás megerősítése a fennmaradó 
hiányosságok megszüntetésével és az 
elismert nemzetközi környezetvédelmi 
elvek tiszteletben tartásának és 
alkalmazásának erősítésével;

— a nemzetközi környezetvédelmi 
irányítás megerősítése a fennmaradó 
hiányosságok megszüntetésével és az 
elismert nemzetközi környezetvédelmi 
elvek és a munkaügyi normák tiszteletben 
tartásának és alkalmazásának erősítésével, 
a kereskedelempolitikák és az 
importelőírásokon keresztül is;

Or. en

Módosítás 154
Jutta Paulus

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

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 menetrendjét, és ne ássa alá a 
fenntartható fejlődési célok egyikét sem.

Or. en

Módosítás 155
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a polgárok cselekvőképességének 
megerősítése a figyelemfelkeltés, az egész 
életen át tartó oktatás és a polgári 
részvétel révén.

Or. en
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Módosítás 156
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a vállalatok átvilágítási 
kötelezettségnek való megfelelésének 
előmozdítása a világosság, a bizonyosság, 
az átláthatóság és az egyenlőség jogi 
szabványainak a globális versenyben való 
meghatározása érdekében;

Or. en

Módosítás 157
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
előfeltételek megvalósítása érdekében a 
Bizottság:
a) 2022. június 30-ig létrehoz egy 
nyilvános adatbázist a honlapján, amely a 
Bizottság és a tagállamok által a Bíróság 
környezetvédelmi ügyekben hozott 
ítéleteire reagálva tett lépéseket mutatja 
be, majd frissíti ezt az adatbázist;
b) elvégzi az e cikk (1) bekezdése b) 
pontjának 1b. franciabekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokat, és 
amennyiben e felülvizsgálat alapján 
megállapítja, hogy az uniós intézkedések 
és szakpolitikák nincsenek összhangban a 
2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kiemelt tematikus célkitűzésekkel, a 
Szerződésekkel összhangban mielőbb 
meghozza a szükséges intézkedéseket, 
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hogy orvosolja az összhang e hiányát;
c) elvégzi az e cikk (1) bekezdése b) 
pontjának 1c. franciabekezdésében 
meghatározott értékeléseket, és 
amennyiben ezen értékelés alapján 
megállapítja, hogy az intézkedéstervezetek 
nincsenek összhangban a 2. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kiemelt 
tematikus célkitűzésekkel, elfogadásuk 
előtt hozzáigazítja az 
intézkedéstervezeteket e célkitűzésekhez; 
ezt az elemzést szerepeltetni kell az ezen 
intézkedéstervezeteket kísérő bármely 
hatásvizsgálatban;
d) a hatásvizsgálatok elvégzése céljából 
további eszközöket dolgoz ki, hogy 
értékelje az új szakpolitikák, 
kezdeményezések és jogszabályok 
környezeti hatásait, amennyiben a 
meglévő eszközök nem elégségesek, 
többek között a biológiai sokféleséggel és 
a szennyezéssel kapcsolatban is, a 
környezeti hatásokkal kapcsolatban 
jelenleg használt egyetlen eszközön 
túlmenően, amelynek középpontjában az 
erőforrás-hatékonyság áll;
e) a meglévő szakpolitikák értékelésekor 
és az új kezdeményezésekkel kapcsolatos 
hatásvizsgálatok elvégzésekor figyelembe 
veszi a fellépés hiányával járó költségeket, 
biztosítva, hogy kellő figyelmet kapjanak a 
környezetet és az egészséget érintő 
költségek; amennyiben nem léteznek 
megfelelő tanulmányok, a Bizottság az 
érintett uniós ügynökségek támogatásával 
további kutatást végez azzal a céllal, hogy 
megbízhatóbb képet alkosson a környezeti 
visszacsatolási hurkokról és a jövőbeli 
kockázatokról;
f) 2022. december 31-ig jelentést terjeszt 
elő, amely azonosítja az uniós szinten 
használatban lévő, társadalmi, gazdasági 
és környezeti előrehaladást mérő 
különféle nyomonkövetési keretek közötti 
összefüggéseket, és amely kiemeli, hogy 
ezeket hogyan lehetne egyszerűsíteni és 
jobban megragadni kiemelt mutatók 
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segítségével; a Bizottság e tekintetben az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 
konzultálva kidolgozza a „GDP-n 
túlmutató” mutatók átfogó 
eredménytábláját, hogy iránymutatást 
nyújtson és információkkal szolgáljon a 
jövőbeli politikai döntéshozatalhoz;
g) módszeresen ismerteti az arra 
vonatkozó részletes visszajelzéseket, hogy 
az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációkra beérkező válaszok hogyan 
befolyásolták az új uniós stratégiákat, 
szakpolitikákat és jogszabályokat, és 
ezáltal hogyan épültek be azokba;
h) elkészítésük után azonnal közzéteszi a 
hatásvizsgálatokat;
i) 2021. december 31-ig létrehoz a 
honlapján egy nyilvános eredménytáblát, 
amelyben karbantartja az európai zöld 
megállapodás útján megállapított 
valamennyi célérték naprakész 
áttekintését, és megadja az uniós és adott 
esetben a nemzeti célértékek áttekintését; 
a Bizottság az eredménytáblát kiegészíti a 
nyomonkövetési keret 4. cikkben 
meghatározott jelentéseire mutató 
linkekkel, és aktívan kommunikálja az 
eredménytáblát a polgárok felé;

Or. en

Módosítás 158
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Unió és a tagállamok a 3. cikk 
(1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott előfeltételek megvalósítása 
érdekében késedelem nélkül, de legkésőbb 
2025-ig fokozatosan megszüntetik az 
összes, környezeti szempontból káros 
közvetlen és közvetett támogatást. A 
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fosszilis tüzelőanyagok támogatását 
haladéktalanul, legkésőbb 2022-ig ki kell 
vezetni, beleértve az adóengedmények 
formájában nyújtott támogatásokat is. A 
Bizottság a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatásaitól különböző, környezeti 
szempontból káros támogatásokkal 
kapcsolatban a tagállamokkal 
együttműködésben egy értékelést készít 
2022. június 30-ig az uniós, nemzeti, 
szubnacionális és helyi szinten a fennálló 
helyzet megismerése érdekében, amely 
azonosítja a teljes és gyors kivezetés, 
valamint az e támogatásokból 
megtakarított kiadások más célra való 
átcsoportosításának lehetőségeit, hogy 
ösztönzőket biztosítson a 
környezetvédelemhez. Az értékelés többek 
között a 2011. július 6-i 691/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 
által megállapított meglévő keretre épül.
__________________ 
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
691/2011/EU rendelete (2011. július 6.) az 
európai környezeti-gazdasági számlákról 
(HL L 192., 2011.7.22., 1. o.).

Or. en

Módosítás 159
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 
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terén a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok között a városi és vidéki 
területeken.

terén a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok között a városi és vidéki 
területeken, valamint a legkülső, 
tengerparti, hegyvidéki és szigeti 
régiókban.

Or. pt

Indokolás

Az EUMSZ 349. cikke úgy rendelkezik, hogy figyelembe véve a legkülső régiók gazdasági és 
társadalmi strukturális helyzetét, amit távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük súlyosbít, 
amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, az 
intézményeknek egyedi intézkedéseket kell elfogadniuk a horizontális uniós programokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 160
Sara Cerdas

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 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 és a legkülső régiókban.

Or. pt

Módosítás 161
Cláudia Monteiro de Aguiar

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak átmeneti programokat kell 
előterjesztenie, amelyek konkrét 
intézkedéseket és finanszírozást írnak elő 
a különböző átállási folyamatok 
elősegítésére, ideértve a helyi és regionális 
szintű konkrét intézkedéseket is, például a 
legkülső régiókban. Ezeknek a 
programoknak azonosítaniuk kell a 
kihívásokat, a közös fellépéseket és a 
megfelelő szakpolitikai válaszlépéseket.

Or. pt

Indokolás

Az EUMSZ 349. cikke úgy rendelkezik, hogy figyelembe véve a legkülső régiók gazdasági és 
társadalmi strukturális helyzetét, amit távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük súlyosbít, 
amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, az 
intézményeknek egyedi intézkedéseket kell elfogadniuk a horizontális uniós programokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 162
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közigazgatási szervek minden 
szinten együttműködnek a 
vállalkozásokkal és a társadalmi 
partnerekkel, a civil társadalommal és az 
egyes állampolgárokkal a nyolcadik 
környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 163
Jutta Paulus
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyomonkövetési keret Mutatók, nyomonkövetési keret és 
kormányzás

Or. en

Módosítás 164
Jutta Paulus

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 
erről jelentést készít, figyelembe véve a 3. 
cikkben meghatározott előfeltételeket.

(1) A Bizottság – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az 
Európai Vegyianyag-ügynökség 
támogatásával – évente értékeli az Unió és 
a tagállamok által a 2. cikkben 
meghatározott kiemelt célkitűzések 
megvalósítása terén elért eredményeket, és 
erről jelentést készít, figyelembe véve a 3. 
cikkben meghatározott előfeltételeket.

Or. en

Módosítás 165
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az összes érintett 
érdekelt féllel folytatott konzultációt 
követően 2021. december 31-ig előterjeszti 
a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő 
kiemelt célkitűzések megvalósítása felé 
tett előrehaladás mérésére szolgáló, 
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harmonizált kiemelt mutatók készletét. Ez 
a mutatókészlet a meglévő 
nyomonkövetési keretekre és 
folyamatokra épül, és figyelembe veszi 
azokat.

Or. en

Módosítás 166
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés a következőkre vonatkozó 
információkat foglal magában: – a 2. cikk 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kiemelt célkitűzések megvalósításához 
szükséges rendszerszintű változás felé tett 
előrehaladás, amint ezt a nyomonkövetési 
keret lehetővé teszi;
– a kiemelt célkitűzések megvalósítása 
érdekében meghatározott célértékektől 
való távolság;
– a kiemelt tematikus célkitűzések 
megvalósításának biztosítása érdekében a 
jogszabályok és más intézkedések 
végrehajtásába uniós és nemzeti szinten 
befektetett eszközök és erőforrások, és 
hogy ezek megfelelőek és elégségesek-e; 
az intézkedések megfelelőségére és 
elégségességére irányuló mérésnek 
megalapozott tudományos bizonyítékokon 
és módszertanon kell alapulnia;
– a potenciális hiányosságok és kihívások 
kezelése céljából javasolt javító 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 167
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Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság évente megvitatja az (1) 
bekezdésben említett jelentést, és az Unió 
éves programozásának részeként további 
jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedéseket és fellépéseket azonosít, ha 
a kiemelt célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladást nem tartja elégségesnek, 
vagy az azonosított akadályok leküzdése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 168
Jutta Paulus

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.

Or. en
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Módosítás 169
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 – 
egyéb európai ügynökségek támogatni 
fogják a Bizottságot az adatok és ismeretek 
rendelkezésre állásának és relevanciájának 
javításában, különösen a következők révén:

Or. fr

Módosítás 170
Jutta Paulus

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 kapcsolatos 
releváns adathiányok és értékelési 
hiányosságok megszüntetésének 
elősegítése;

Or. en

Módosítás 171
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a releváns mutatókészletek 
hiányosságainak megszüntetése és ezek 
optimalizálása, például a bolygó 
tűrőképességének a határaival, a 
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környezeti lábnyomokkal, az irányítással, 
a fenntartható pénzügyekkel, az 
egyenlőtlenségekkel, a termelési és a 
fogyasztási rendszerekkel kapcsolatban; 
további módszerek kidolgozása a bolygó 
tűrőképessége határai működőképessé 
tételére uniós és nemzeti szinten történő 
felhasználás céljából, a teljesítménynek a 
bolygó tűrőképessége határaihoz 
viszonyított figyelemmel kísérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 172
Jutta Paulus

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) különféle olyan eszközökkel, 
például előrejelzési jelentésekkel 
kapcsolatos kutatás és ezek összeállítása, 
amelyek információkat nyújtanak a „cél 
távolságáról”, felhasználva a kiemelt 
célkitűzések és a 2050-es jövőkép elérése 
terén elért előrehaladás jelenlegi 
állapotát, és felmérve, hogy e célok 
elérésétől milyen messze lesz az Unió 
2030-ban, illetve 2050-ben;

Or. en

Módosítás 173
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) országspecifikus ajánlások kiadása 
olyan esetekben, amikor csekély 
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előrelépést állapítottak meg;

Or. en

Módosítás 174
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a jogszabályok felülvizsgálata 
olyan esetekben, amikor 
következetlenségek tapasztalhatók a 
2. cikkben meghatározott kiemelt 
célkitűzések és az uniós intézkedések és 
szakpolitikák között, ideértve az ágazati 
jogszabályokat, az Unió külső 
tevékenységét és az Unió költségvetését;

Or. en

Módosítás 175
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezeti, társadalmi és 
gazdasági hatásokra vonatkozó adatok 
integrálása, és az egyéb rendelkezésre álló 
– például a Kopernikusz által szolgáltatott 
– adatok maradéktalan kiaknázása;

d) a környezeti, társadalmi és 
gazdasági hatásokra vonatkozó adatok 
integrálása, és az egyéb rendelkezésre álló 
– például a Kopernikusz és a civil 
tudomány programjai által szolgáltatott – 
adatok maradéktalan kiaknázása;

Or. en

Módosítás 176
Jutta Paulus
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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;

Or. en

Módosítás 177
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az adatok rendelkezésre állásának 
és interoperabilitásának javítása;

Or. en

Módosítás 178
Jutta Paulus

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 (3) bekezdésben említett 
feladatok ellátásával összefüggő 
kapacitását, és biztosítja, hogy az 
Ügynökség elégséges humán és pénzügyi 
erőforrással rendelkezzen a 
többletfeladatok ellátásához.
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Or. en

Módosítás 179
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2024. március 31-ig a 
4. cikk (1) bekezdésében említett értékelés, 
valamint egy nyilvános konzultáció 
eredménye alapján félidős értékelést készít 
a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kiemelt célkitűzések elérése terén elért 
előrehaladásról, ideértve az európai zöld 
megállapodás szerinti célokat is, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Míg a 
2050-es jövőkép és a kiemelt tematikus 
célkitűzések elérése felé tett előrehaladás 
nyomon követésének kezdetben a meglévő 
mutatókon kell alapulnia, át kell térni az 
előrehaladás mérésének kifinomultabb 
módszerére, amely képes azonosítani és 
figyelembe venni a visszacsatolási hurkok 
hatásait, a fordulópontokat, a 
szakpolitikák következetlenségét és a 
bezáródási hatásokat. A nyolcadik 
környezetvédelmi cselekvési program 
félidős értékelése magában foglalja a 
szóban forgó fejlett nyomon követési 
keretrendszer kidolgozása felé tett 
előrehaladás értékelését azzal a céllal, 
hogy azt a 2025–2030 közötti időszakra 
vonatkozó nyolcadik környezetvédelmi 
cselekvési program keretében 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 180
Jutta Paulus
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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 2024-ben elvégzi a 8. 
környezetvédelmi cselekvési program 
félidős értékelését. 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 a következő környezetvédelmi 
cselekvési programra vonatkozó 
jogalkotási javaslatot mellékel. Ezt a 
jogalkotási javaslatot kellő időben 
benyújtják, hogy a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program és a 9. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között ne legyen törés.

Or. en

Módosítás 181
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A Bizottság, amint elegendő 
információ áll rendelkezésére a program 
végrehajtásáról, de legkésőbb 2024. május 
31-ig elvégzi a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program időközi értékelését. 
Szükség esetén ennek alapján kiigazítja a 
8. környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtását. A Bizottság erről az 
értékelésről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely 
tartalmazza az értékelés főbb 
megállapításait és következtetéseit, 
valamint a Bizottság észrevételeit.
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Or. en

Módosítás 182
Jutta Paulus

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (1) bekezdésben említett félidős 
értékelésben ismertetett eredményekre 
tekintettel a 2024-es európai parlamenti 
választások után hivatalba lépő Bizottság 
megbízatásának első 100 napján belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti azokat az intézkedéseket, 
amelyeket megbízatása alatt meghozni 
tervez annak biztosítása érdekében, hogy 
2030-ig, illetve 2050-ig maradéktalanul 
megvalósuljanak a 8. környezetvédelmi 
cselekvési program kiemelt célkitűzései.

Or. en


