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Határozati javaslat

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 1

1. bekezdés gratulál, hogy a Bizottság kötelezettségvállalásával összhangban megvonja a 
fenntartható fejlődés stratégiájának mérlegét; pozitív módon fogadja a 2005. 
júniusában az Európai Tanács által elfogadott fenntartható fejlődés 
vezérelveit, és kéri a Bizottságot, hogy minden lehetséges eszközt használjon 
fel a stratégia mielőbbi felülvizsgálata érdekében a főbb vezérelvek figyelembe
vételével, valamint az osztrák elnökséget, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket, hogy a fenti felülvizsgálat elfogadásra kerüljön 2006. első 
félévében;

Or. fr
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Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 2
2. bekezdés

2. sajnálja, hogy a fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatát nem a 
lisszaboni stratégia időközi felülvizsgálatával együtt végezték el; kívánja, 
hogy a fenntartható fejlődés felülvizsgált stratégiája hosszú távú stratégiává 
váljon Európa számára, és hogy ez a stratégia a legkedvezőbb politikai tervet 
határozza meg annak a tervnek az elérésére, amely szerint a fenntartható 
világ  50 éven belül megvalósul, és hogy az Unió többi középtávú politikai 
folyamata, mint pld. a lisszaboni stratégia, koherens legyen ezzel a hosszú 
távú stratégiával;

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 3
4. bekezdés

4. egyetért a Bizottság megállapításával, hogy a fenntartható fejlődés ellen ható 
tendenciák felerősödtek legyen szó akár a természeti erőforrások túlzott 
felhasználásáról és szennyezéséről, a biodiverzitás elvesztéséről, a 
klímaváltozás súlyosbodásáról, akár az egyenlőtlenségről és a szegénységről, 
valamint a köztartozás felhalmozásáról, az Európai Unión belül és a harmadik 
országokban egyaránt;

Or. fr

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 4
4 a) (új)

4 a) az a véleménye, hogy egy fenntartható fejlődési stratégiának rugalmasnak 
kell lennie, és lehetővé kell tennie azon intézkedések és általános politikák 
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alkalmazását, amelyek illeszkednek a helyi fejlődés követelményeihez, 
valamint  azon  területre  illetve  társadalomra jellemző megszorításokhoz, 
amelyre az adott stratégia vonatkozik; 

Or. es

Módosította: Dorette Corbey

Módosítás 5
4 a) (új)

4 a) helyteleníti, hogy az eddig elkészült tanulmányok alapján az Európa által 
jelenleg használt természetes energiaforrások a biológiai kapacitás több mint 
kétszeresét teszik ki, ami azt jelenti, hogy Európa a meglévő, földben és 
tengerben található készleteket aránytalan mértékben sajátítja ki; kéri tehát, 
hogy térjenek vissza a 60-as évekre jellemző helyzethez, amikor még meg volt 
az egyensúly az energiaforrások felhasználása és a biológiai kapacitás 
között; 

Or. nl

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 6
5. bekezdés

5. megállapítja, hogy az Európai Unió által elfogadott szabályozás és technikai 
fejlődés ellenére, amelyet a légszennyezés elleni küzdelem és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében tett, továbbra is 
fennáll annak az esélye, hogy az Európai Unió nem valósítja meg 2012-re a 
kyotoi egyezmény céljait, olyan intézkedések hiánya miatt, amelyek 
megakadályoznák a közúti közlekedésben részt vevő járművek számának 
növekedését;

Or. fr
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Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 7
5. bekezdés

5. megelégedéssel veszi tudomásul az Európai Unió jogalkotási, valamint 
technikai és nem technikai jellegű intézkedéseinek, illetve nemzetközi 
kötelezettségeinek köszönhetően a légszennyezés elleni küzdelem és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén tett előrehaladást; 
(törölve)

Or. de

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 8
5 a) (új)

5 a) szintén nyugtalanságát fejezi ki a légi közlekedés erős és gyors ütemű 
növekedése, és e szektor által okozott szennyező kibocsátások miatt; 
amennyiben nem tesznek sürgős intézkedéseket, nem lesz lehetőség azoknak 
a célkitűzéseknek az eléréséhez, amelyek az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a csökkentését célozzák; üdvözli a Bizottság által fenntartott 
és kidolgozott irányvonalat, melyet a „Repülés hatásának csökkentése a 
klímaváltozásra” című közleményében tett közzé, [COM(2005)0459];

Or. fr

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 9
6. bekezdés

6. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen még nagyobb erőfeszítéseket, 
és hogy alakítsa a meglévő jogszabályokat a legújabb tudományos 
ismeretekhez, valamint hogy reális javaslatokat fogalmazzon meg a 
légszennyezés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 1990-hez képest 
jelentős, 2030-ra 30%-os, 2050-re 60%-os csökkentésére, mivel az utóbbi 
időben készített tanulmányok megerősítik, hogy a klímaváltozás lassításához a 
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gázok kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentésére van szükség Európában 
és az egész világon;

Or. de

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 10
6. bekezdés

6. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen még nagyobb erőfeszítéseket 
és a meglévő jogszabályokat igazítsa ki úgy, hogy elérhető legyen 2020-ra 
légszennyezés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 15-30%-os 
csökkentése közös, de differenciált felelősség-megosztással, mivel az utóbbi 
időben készített tanulmányok megerősítik, hogy a klímaváltozás lassításához a 
gázok kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentésére van szükség Európában 
és az egész világon;

Or. es

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 11
6. bekezdés

6. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen még nagyobb erőfeszítéseket 
és a meglévő jogszabályokat igazítsa ki úgy, hogy elérhető legyen a 
légszennyezés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 1990-hez képest 
jelentős, 2020-ra 30%-os, 2050-re 80%-os csökkentése, mivel az utóbbi időben 
készített tanulmányok megerősítik, hogy a klímaváltozás lassításához a gázok 
kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentésére van szükség Európában és az 
egész világon;

Or. en
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Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 12
7. bekezdés

7. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy a közúti közlekedés nagy részét a 
környezetre kevésbé káros közlekedési eszközökkel kell megoldani; felkéri a 
Bizottságot, a Tanács különböző formációit és az Európai Tanácsot, hogy 
hozzák meg a megfelelő intézkedéseket nemcsak környezetvédelmi, de 
pénzügyi, szociális és gazdasági szempontból is a fenntarthatóság 
célkitűzésének figyelembe vételével;

Or. de

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 13
8. bekezdés

8. sajnálja, hogy a tagállamok többsége az energiafogyasztás tekintetében 
továbbra is nagyrészt a fosszilis üzemanyagokra és a nukleáris energiára
hagyatkozik; támogatja a megújuló és a tiszta energiák piacára vonatkozó 
közép- és hosszú távú célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, hogy tekintse át a 
meglévő jogszabályokat és erősítse meg a megújuló és a tiszta energiákat 
támogató rendelkezéseket; úgy véli, hogy az Európai Uniónak az energia és 
az energiaforrások felhasználási területén a világ leghatékonyabb 
gazdaságává kellene válnia, egyúttal figyelembe kellene vennie a 
klímaváltozás és a energetikai ellátás biztosítása tekintetében tapasztalt 
aggodalmakat, és csökkentenie kell a nem megújuló energiaforrások 
világméretű felhasználásában az Európai Unió túlságosan magas 
részarányát; 

Or. en

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 14
8. bekezdés

8. sajnálja, hogy a tagállamok többsége az energiafogyasztás tekintetében 
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továbbra is nagyrészt a kőolajra hagyatkozik; támogatja a megújuló és a tiszta 
energiák piacára vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket; az 
üzemanyag árának emelkedése és a magas légköri szennyezések 
kontextusában kifejezett sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy  a Bizottság 
visszavonta a Tanács irányelv-tervezetét, mely szerint alacsonyabb 
fogyasztási adót lehetne alkalmazni bizonyos, növényi alapú üzemanyagokat 
tartalmazó ásványi olajok, illetve növényi alapú üzemanyagok esetén, holott 
az Európai Parlament támogatását fejezte ki e rendelkezésekkel 
kapcsolatban;

Or. fr

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 15
8. bekezdés

8. sajnálja, hogy a tagállamok többsége az energiafogyasztás tekintetében 
továbbra is nagyrészt a kőolajra hagyatkozik; támogatja a megújuló és a tiszta 
energiák piacára vonatkozó közép- és hosszútávú célkitűzéseket; felkéri a 
Bizottságot, hogy tekintse át a meglévő jogszabályokat és erősítse meg a 
megújuló és a tiszta energiákat támogató rendelkezéseket, és  olyan 
ambiciózus célokat tűzzön ki, amelyek lehetővé teszik, hogy az  alacsony 
széndioxid tartalmú, vagy széndioxid kibocsátás nélküli energiatechnikák 
2020-ra az Unió energia igényének 60%-át fedjék le; 

Or. es

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 16
8. bekezdés

8. sajnálja, hogy a tagállamok többsége az energiafogyasztás tekintetében 
továbbra is nagyrészt a kőolajra hagyatkozik; támogatja a megújuló és a tiszta 
energiák piacára vonatkozó közép- és hosszútávú célkitűzéseket; felkéri a 
Bizottságot, hogy ideológiai előítéletek nélkül tekintse át a meglévő 
jogszabályokat és erősítse meg a megújuló és a tiszta energiákat támogató 
rendelkezéseket; 
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Or. de

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 17
8 a)  (új)

8 a) üdvözli, hogy  a Bizottság biomasszával kapcsolatos akciótervet szándékozik 
bemutatatni, hogy ezáltal ösztönözze a bioüzemanyag felhasználását fosszilis 
energiák helyett; kéri a közösség végrehajtó hatóságát, hogy tegyen 
javaslatot olyan intézkedések kidolgozására, amelyek gazdaságilag életképes 
megoldások elfogadását teszik lehetővé a bioenergetikai kultúrák 
fejlesztésére az Európai Unióban; 

Or. es

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 18
9. bekezdés

9. megállapítja, hogy a vizek minőségének javítása és a víz felhasználásának 
csökkentése lassan és részlegesen halad, felkéri Európa nyugati és déli 
államait, valamint az érintett ágazatokat, nevezetesen a mezőgazdaságot és a 
turizmust, hogy csökkentsék vízfelhasználásukat; felszólítja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket egyrészt ezen a 
területen, másrészt a szennyezés csökkentése érdekében; 

Or. fr
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Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 19
9. bekezdés

9. elismeri, hogy a vízpolitika (törölve) jótékony hatása lassan, és csak részben 
fejlődik, és csak közép, illetve hosszútávon lesz igazán érezhető; felkér 
valamennyi tagállamot, különösen Európa nyugati és déli államait, hogy 
vezessék be az összes szükséges  intézkedést a vízellátás biztosítására a 
háztartásokban, illetve  gazdasági és mezőgazdasági tevékenységek során,  a 
különös értékekkel bíró ökológiai rendszerek megőrzésére, és a megújítható 
elektromos áram termelésére; felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket a vízpolitika területén annak  
érdekében, hogy meg lehessen előzni, illetve esetleg meg lehessen szüntetni a 
vízhiány bármilyen formáját, és a szennyezést (nitrátok, peszticidek, veszélyes 
és bioakkumulatív anyagok, valamint az endokrin funkciók működését 
megzavaró anyagok);

Or. es

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 20
10. bekezdés

10. bátorítja az Európai Uniót, tűzze ki a célt, hogy mostantól 2010-re lefékezi a 
biodiverzitás elvesztését Európában és az egész világon; nehezményezi, hogy 
az elfogadott európai vagy nemzetközi szintű döntések és intézkedések nem 
teszik lehetővé a célkitűzés elérését a megadott határidőre, és számos állati és 
növényi fajt a kihalás veszélye fenyeget; kéri ezért a Bizottságot, hogy 
nyújtson be egy új, koherens európai cselekvési programot, amely megfelelő 
pénzügy háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy megvalósuljon az ökorendszerek 
védelmének és a biodiverzitás visszaállításának célkitűzése az Európai 
Unióban és a harmadik országokban; úgy véli, hogy többet kell tenni annak 
érdekében, hogy a biológiai sokféleség védelmét az Európai Unió valamennyi 
vonatkozó politikájába teljes mértékben integrálják, különös tekintettel a 
mezőgazdasági, regionális fejlesztési, halászati, és fejlesztési politikákra; 
felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
elegendő hitelkeret álljon a Natura 2000 hálózat rendelkezésére; felkéri 
továbbá a Bizottságot, hogy a Natura 2000 alapján tegyen javaslatot a vizes 
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élőhelyre vonatkozó tervre,

Or. en

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 1
10 a) (új)

10 a) kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a Johannesburgban 
kidolgozott és más európai politikák által meghatározott elveknek 
megfelelően a fenntartható fejlődésbe építsék bele a természeti környezet, a 
tájképi, városi és a történelmi források megóvását, amelyek meghitt 
környezetet alkotnak, és igen gyakran a gazdagság egyik forrását képezik;

Or. es

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 22
11. bekezdés

11. nehezményezi a hulladék mennyiségének megnövekedését, különös tekintettel 
a csomagolóanyagokra (törölve); úgy véli, hogy ez a növekedés a fogyasztási 
szokások megváltozásának és az Európai Unió nagyobb belső piacának a 
következménye;

Or. de
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Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 23
12. bekezdés

12. kéri, hogy a városi zónák terjeszkedésénél (törölve) és az infrastruktúrák 
fejlesztésének (utak, vasutak, repülőterek, csatornák, gáz- és olajvezetékek, 
stb.) kialakításánál vegyék figyelembe, ha termőföldekről (törölve), erdőkről 
és védett területekről van szó; kéri a Bizottságot, hogy ha szükségesnek tartja, 
egészítse ki az érvényben lévő szabályozást, a környezeti hatások 
optimalizálásáért, a transzeurópai hálózatok életképességének növeléséért, és 
annak a célkitűzésnek az elérése érdekében, miszerint a biodiverzitás 
fenntartását 2010-re meg kell valósítani;

Or. es

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 24
12 a) (új)

12 a) kéri a Bizottságot, hogy a környezetre vonatkozóan vegye bele a közösségi 
intézkedésekbe a talajvédelmet; ismételten felhívja a figyelmet valamennyi 
talajeróziós folyamat végső fázisára, azaz az elsivatagosodásra, amely az 
Unió nagy területét érinti, és melynek hatásai nyilvánvalóak a szegénységre, 
a biodiverzitái elvesztésére, a vizek minőségére és a klímaváltozásra; 
emlékeztet az erdők alapvető szerepére a talaj  megkötésében, a talajerózió 
elkerülésében, a széndioxid-elnyelésben, és az árvizek megelőzésében;

Or. es

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 25
15. bekezdés

15. örül a REACH javaslatban megfogalmazott célnak; kéri, hogy ezt a 
javaslatot dolgozzák ki a fenntarthatóság perspektíváját szem előtt tartva 
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mind környezetvédelmi, pénzügyi, társadalmi és gazdasági szempontból; 
hangsúlyozza, hogy meg kell óvni a vegyipar innovációjának kapacitását, és 
hogy erre környezetvédelmi szempontból teljes mértékben szükség van;

Or. de

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 26
15 a) (új)

15 a) úgy véli, hogy a vegyi termékek szabályozására vonatkozó valamennyi 
javaslatnak biztosítani kell az egészség- és a környezetvédelem 
kompatibilitását a versenyképességgel és az innováció fejlesztésével;

Or. es

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás 27
18. bekezdés

18. kéri, hogy egyértelmű feltételeket határozzanak meg a fejlődő országok
tartozásának elengedésére, mivel a környezeti érdekeknek jelen esetben 
teljesen különálló szerepet kell játszaniuk; kihangsúlyozza, hogy a 
környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák átadásának figyelembe kell 
vennie a globális fejlődést;

Or. de

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 28
18 a) (új)

18 a) kéri az Európai Uniót, hogy tartsa tiszteletben azokat a kötelezettségeit, 
amelyeket a különböző nemzetközi megállapodások keretében vállalt, és 
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tegye meg a szükséges kezdeményezéseket, hogy a különböző államok, és a 
nemzetközi közösség teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyeket a 
legutóbbi, világméretű tárgyalások során a fenntartható fejlődési 
stratégiához közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódóan elfogadtak (Kyoto, 
Monterrey, Doha, Johannesburg);

Or. fr

Módosította: Anders Wijkman

Módosítás 29
19. bekezdés

19. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált stratégiának világosan igazolnia kell, hogy 
célja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) annak érdekében tett reformja, 
hogy teljesíthesse kötelezettségét, azaz hogy a fenntartható fejlődés 
célkitűzéseinek megfelelően a világ erőforrásainak felhasználása optimális 
legyen, valamint biztosítania kell azt, hogy a kereskedelmi előírások lehetővé 
tegyék a világméretű kihívások koherens módon történő meghatározását; 
felkéri az Európai Uniót, hogy ne buzdítsa a fejlődő országokat politikai 
tevékenységi területük csökkentésére [különös tekintettel a nem 
mezőgazdasági jellegű piacok vagy szolgáltatások hozzáférhetőségéről szóló, 
folyamatban lévő tárgyalásokra] és prioritásként határozza meg a 
kereskedelmi szabályok megalkotásába és alkalmazásába bevont szakértői 
kör bővítését, különös tekintettel az óvatosságra vonatkozó elv alkalmazására
a jogviták szabályozásában a WTO keretein belül;

Or. en

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 30
19. bekezdés

19. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált stratégiának világosan igazolnia kell, hogy 
célja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) reformja, alávetve a kereskedelmi 
cseréket a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek, a környezet megóvással 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, és a társadalmi tárgyú 
nemzetközi megállapodások betartásának; felkéri az Európai Uniót az 
elismeréssel kapcsolatos elvek kidolgozására és az óvatossági elv 
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alkalmazására (törölve) a WTO keretein belül (törölve);

Or. fr

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 31
19. bekezdés

19. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált stratégiának világosan igazolnia kell, hogy 
célja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) reformja, alávetve a kereskedelmi 
cseréket a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek, a környezet megóvással 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásoknak; felkéri az Európai Uniót 
az elismeréssel kapcsolatos elvek kidolgozására, valamint az óvatossági elv 
rendszeres, átlátható és nem diszkriminatív alkalmazására – beleértve a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által felállított normákat – a WTO 
keretén belül objektív és tudományos kritériumok alapján;

Or. en

Módosította: Anders Wijkman

Módosítás 32
19 a) (új)

19 a) kéri annak a hatásnak a politikai síkon való elismerését, amit az Európai 
Unió gyakorol a világ erőforrásainak fogyasztására - más szóval az Unió 
"ökológiai lenyomatának" elismerését, mivel az Európai Unió, - bár csak a 
világ népességének 7%-át adja - független tanulmányok szerint az emberiség 
rendelkezésre álló összes erőforrásra vonatkozó kereslet 17%-át adja.

,

Or. en
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Módosította: Margrete Auken

Módosítás 33
19 a) (új)

19 a) kéri annak a hatásnak az elismerését, amit az Európai Unió gyakorol a világ 
erőforrásainak fogyasztására - más szóval az Unió "ökológiai 
lenyomatának" elismerését, mivel az Európai Unió, - bár csak a világ 
népességének 7%-át adja - független tanulmányok szerint az emberiség 
rendelkezésre álló összes erőforrásra vonatkozó kereslet 17%-át adja.

Or. en

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 34
19 b) (új)

19 b) kéri, hogy a fenntartható fejlődési stratégiájának külső dimenziója egy olyan 
általános keret legyen, amely biztosítja az összes közösségi politika 
koherenciáját, és amely kihat az Európai Unió partner országai környezeti 
erőforrásaira és fenntartható fejlődési politikáira; ezen felül kéri, hogy ez a 
stratégia integrálja azon eszközök specifikus értékelését, amelyekkel az 
Európai Unió politikái a fejlődő országok segítségére lehetnek az évezred 
célkitűzéseinek elérésében 2015-ig ; 

Or. en

Módosította: Anders Wijkman

Módosítás 35
19 b)  (új)

19 b) kéri, hogy a fenntartható fejlődési stratégiájának külső dimenziója egy olyan 
általános keret legyen, amely biztosítja az összes közösségi politika 
koherenciáját, és amely kihat az Európai Unió partner országai környezeti 
erőforrásaira és fenntartható fejlődési politikáira; ez a stratégia magában 
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foglalja azon eszközök specifikus értékelését, amelyekkel az Európai Unió 
politikái a fejlődő országok segítségére lehetnek az évezred célkitűzéseinek 
megvalósításában 2015-ig; 

Or. en

Módosította: Anders Wijkman

Módosítás 36
19 c) (új)

19 c) örül a Bizottságnak az Európai Unió következő, a környezetre és a természeti 
erőforrásokra vonatkozó  tematikus programjával kapcsolatos javaslatának, 
aminek az Európai Unió valamennyi partner országára ki kell terjednie 
(európai gazdasági és partnerségi eszköz, valamint a fejlődésre és a 
gazdasági együttműködésre vonatkozó eszköz), annak érdekében, hogy 
integrálni tudják a fenntartható fejlődés külső dimenziójával kapcsolatos 
kezdeményezéseket, a következő,  2007-2013-as pénzügyi perspektívában,

Or. en

Módosította: Margrete Auken

Módosítás 37
19 c) (új)

19 c) elismeri azokat a mélyreható viszonyokat, amelyek  a szegénység és a 
környezet között állnak fenn, és helyteleníti, hogy a szegénység csökkentésére 
elfogadott erőfeszítések, különös tekintettel a gazdasági növekedés útján 
történő segítségre, nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a szegények 
függenek a környezettől; javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy politikák és 
programok keretében különleges kezdeményezéseket tegyenek a szegénység 
és a környezet közötti kapcsolat tanulmányozására, és ügyeljenek a 
gazdasági növekedés és a környezet hanyatlása közötti összefüggés 
megszüntetésére; 
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Or. en

Módosította: Anders Wijkman

Módosítás 38
19 d) (új)

19 d) hangsúlyozza azokat a mélyreható viszonyokat, amelyek  a szegénység és a 
környezet között állnak fenn, és helyteleníti, hogy a szegénység csökkentésére 
elfogadott erőfeszítések, különös tekintettel a gazdasági növekedés útján 
történő segítségre, nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a szegények 
függenek a környezettől; javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy politikák és 
programok keretében különleges kezdeményezéseket tegyenek a szegénység 
és a környezet közötti kapcsolat tanulmányozására, és szintén megjegyzi, 
hogy meg kell szüntetni a gazdasági növekedés és a környezet hanyatlása 
közötti összefüggést, elősegítve a fenntartható fogyasztást és termelést, annak 
érdekében, hogy megoldást találjanak a kereslet és a kínálat problémáira a 
fejlődő országokban;

Or. en

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás 39
22. bekezdés

22. kiemeli a fenntartható fejlődés koncepciója integrálásának fontosságát
valamennyi nemzeti, regionális és helyi szintű, valamint a magánvállalkozások 
szintjén működő közpolitikába, valamint a civil egyesülések és szervezetek 
esetében is;

Or. fr
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Módosította: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás40
22 a) (új)

22 a) emlékeztet, hogy az alborgi charta a városokat tette meg a fenntartható 
fejlődés kulcsszereplőivé; az Európai Unió környezeti teljesítményeinek 
javítása céljából tehát elengedhetetlen a fenntartható és koherens városi 
irányítás bátorítása, és a bevált gyakorlatok általánossá tétele helyi szinten, 
köszönhetően például a városok közötti kapcsolat hálózatoknak;

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás41
23. bekezdés

23. gratulál a Bizottságnak, hogy minden döntéséről és jogalkotási javaslatáról 
hatásvizsgálatot végez; kéri a Bizottságot, hogy ezentúl ennek az eszköznek a 
környezetvédelmi és társadalmi oldalát erősítse és vegye jobban tekintetbe; 
emlékeztet, hogy ez az eszköz segíti a politikai döntéshozatalt, de azt 
semmiképpen sem helyettesítheti; 

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás42
24. bekezdés

24. örül annak, hogy a Bizottság és az Eurostat elfogadott megközelítőleg 150 
indikátort és ezek háromszintű alrendszerét annak érdekében, hogy a 
fenntartható fejlődés stratégiájának és a kitűzött célok fokozatos 
megvalósításának végrehajtását értékelni lehessen; felkéri a Bizottságot és az 
Eurostatot, hogy az indikátorokat rendszeresen értékeljék, hogy amennyiben 
szükséges, módosításokra kerülhessen sor annak érdekében, hogy jobban 
tükrözzék a problémák kialakulását és a környezet alakulását; kéri a 
Bizottságot, hogy a lisszaboni stratégia fejlődésének értékelésére szolgáló, 
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tizennégy indikátorból álló listán belül nagyobb figyelmet fordítson a 
környezetnek ; az a véleménye, hogy ennek a listának tartalmaznia kell egy 
biodiverzitásra vonatkozó indikátort is, 

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás43
25 a) (új)

25 hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak egy olyan makró-ökonómiai keretre 
van szüksége, amely alkalmas a fenntartható fejlődés konkretizálására, és a 
belső ökológiai igény, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
megerősítésére; úgy gondolja, hogy az Európai Unió és a tagállamok által 
vezetett monetáris és fiskális politikáknak negatív hatása volt a növekedésre 
és a foglalkoztatásra; emlékeztet arra, hogy a monetáris politikának hozzá 
kellene járulnia a gazdaság fellendítéséhez,  a munkahelyteremtéshez, 
valamint a munkanélküliség elleni harchoz;

Or. fr

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás44
26. bekezdés

26. támogatja az Európai Bizottság kérését, hogy a piaci árak tükrözzék a 
gazdasági tevékenységek valóságos költségeit különös tekintettel a környezetre 
a termelés és a fogyasztás szerkezetének megváltoztatása érdekében; 
mindazonáltal fenntartja azon véleményét, hogy a közúti közlekedési 
ágazatban csak akkor van sürgős intézkedésekre szükség, ha ugyanolyan 
alternatívákat biztosítanak a tömegközlekedési eszközök használatához;

Or. de
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Módosította: Anne Ferreira

Módosítás45
27 a)  (új)

27 a) kitart amellett, hogy jövőbeni ajánlásai keretében a Bizottság támaszkodjon 
az Európai Parlament azon jelentésére, melynek témája új perspektívák és új 
kihívások a fenntartható európai turizmus céljából; 

Or. fr

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás46
28. bekezdés

28. hangsúlyozza, hogy különösen a KAP területén, az európai támogatások és 
segélyek nyújtásának feltételei az öko-tárolás kötelező bevezetésének 
köszönhetően, már hozzájárulnak a fenntartható fejlődés politikájához; 

Or. es

Módosította: Dorette Corbey

Módosítás47
28. bekezdés

28. hangsúlyozza, hogy különösen a KAP tekintetében az európai támogatások és 
segélyek nyújtásának feltételei a fenntartható fejlődés politikájának 
megvalósítását kell, hogy segítsék; nyomatékosan kéri, hogy a lehető 
leggyorsabban vessenek véget minden támogatás nyújtásának a nem 
fenntartható tevékenységek számára, különösen az energia és a 
mezőgazdaság területén;

Or. nl
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Módosította: Margrete Auken

Módosítás48
28. bekezdés

28. hangsúlyozza, hogy különösen a KAP tekintetében az európai támogatások és 
segélyek nyújtásának feltételei a fenntartható fejlődés politikájának 
megvalósítását kell, hogy segítsék; úgy véli, hogy az elkövetkezendő évek
folyamán a közös agrárpolitika folyamatos és radikális reformja szükséges 
ezen célkitűzés megvalósításának biztosítására;

Or. en

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás49
28 a) (új)

28 ) megjegyzi, hogy az erózió, valamint a talajok és termőföldek kimerülésének 
erősödése veszélyt jelent azon képességünk tekintetében, hogy garantálni 
tudjuk honfitársaink élelmiszerellátását; következésképpen javasolja, hogy a 
közös agrárpolitika új reformjának keretében ismételten hozzák egyensúlyba 
a különböző termesztési módokat, és vegyék tekintetbe a többi országban 
véghez vitt kísérleteket; úgy becsüli, hogy a genetikailag módosított növények 
és organizmusok jelenleg nem adnak kielégítő választ a vegyszerek 
felhasználásával kapcsolatos problémákra a mezőgazdaságban;

Or. fr

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás50
29. bekezdés

29. hangsúlyozza, hogy az ökoadók bevezetése csak közösségi szinten lehet 
hasznos; felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat azokra az 
eszközökre vonatkozóan, amelyekkel egy ilyen kezdeményezés előre 
haladhatna;
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Or. de

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás51
29. bekezdés

29. úgy véli, hogy bár konszolidált javaslatról van szó, az ökoadók közösségi 
szintjén történő létrehozása egyenlőtlenségeket hozhatna létre a 
mezőgazdasági szektorban, káros következményekkel járhatna azon  
szórványos népesség számára, amely a terület megőrzését biztosítja, és 
büntetheti a nagy városok közeli külvárosaiban élő legkedvezőtlenebb 
helyzetben élő lakosságot; 

Or. es

Módosította: Margrete Auken

Módosítás52
29. bekezdés

29. támogatja a közösségi szintű ökoadók bevezetését; hangsúlyozza, hogy a többi 
piaci eszközhöz hasonlóan az ökoadók elengedhetetlenül szükségesek a 
szennyezés hatékony csökkentését célul kitűző politikához; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat, és a tagállamokat, hogy 2009-ben vagy 
azt követően fogadják el az első európai ökoadót; nyomatékosan kéri a 
Bizottságot, hogy tanulmányozza egy üvegek és dobozok  visszaváltására 
vonatkozó, európai szintű  program megvalósításának lehetőségét;

Or. en

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás53
29. bekezdés

29. támogatja a közösségi szintű ökoadók tagállamok által történő bevezetését; 
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hangsúlyozza, hogy a többi piaci eszközhöz hasonlóan az ökoadók 
elengedhetetlenül szükségesek a szennyezés hatékony csökkentését célul 
kitűző politikához (törölve);

Or. nl

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás54

30. bekezdés

30. hangsúlyozza, hogy a piaci eszközök igazi lehetőségeket teremthetnének a 
környezetvédelem területén; felkéri a Bizottságot, hogy célzott ajánlásokat 
dolgozzon ki;

Or. de

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás55
30 a) (új)

30 a) felhívja a Bizottságot, hogy mind az Európai Unióban, mind a harmadik 
országokban és a nemzetközi szervezetek keretein belül ismerje el, bátorítsa 
és támogassa az olyan új, még fenntarthatóbb gazdasági módszerek 
kifejlesztését, mint a szociális és a szolidáris gazdaság, illetve a  méltányos 
kereskedelem;

Or. fr
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Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás56
32. bekezdés

32. hangsúlyozza, hogy a környezeti technológiák szektorában történő 
innovációk a fenntartható fejlődés fő motorját képezik a környezetvédelem 
területén és az állam által meghatározott azon intézkedések, amelyek a 
termelés és a fogyasztási szokások megváltoztatására irányulnak, hasznosnak 
minősülhetnek, mint „elindításhoz történő segítségnyújtás”;

Or. de

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás57
32. pont

32. pont úgy véli, hogy még akkor is, ha a környezetbarát technológiák jelentősen 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődés célkitűzéseihez, rendkívül elégtelenek 
maradnak olyan szempontból, hogy szembenézzenek a környezeti 
kihívásokkal; bátorítja azoknak az intézkedéseknek a gyors elfogadását és 
alkalmazását, amelyek termelési módjaink, közlekedési és fogyasztási 
szokásaink megváltoztatásához szükségesek;

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás58
32 a) (új)

32 a) felhívja az Európai Uniót, hogy növelje erőfeszítéseit és hozzon döntéseket 
annak érdekében, hogy az erőforrások és az energia felhasználásának 
tekintetében a leggazdaságosabb világgazdasággá váljon; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen célkitűzések megvalósítása nagyobb függetlenséget és 
biztonságot tenne lehetővé az erőforrások és energia ellátás tekintetében, 
valamint lehetővé tenné a természeti erőforrások felhasználásának és a 
gazdasági növekedésnek a különválasztását ;

Or. fr
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Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás59
34. bekezdés

34. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alaposan gondolják végig a 
helyettesítés elvét, mivel figyelembe kell venni a pénzügyi, társadalmi és 
gazdasági fenntarthatóságot, oly módon, hogy létrehozhassák a 
környezetbarátabb és egészségünket jobban védő új technológiák kutatásának 
és fejlesztésének nagy erejű hajtómotorját;

Or. de

Módosította: Thomas Ulmer

Módosítás60
36. bekezdés

36. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a tudományos 
alapokon nyugvó környezetvédelem oktatását és az alapfokú nevelés-
oktatásban teljesen külön elemként vezessék be, illetve a felnőttek számára 
tájékoztató és figyelemfelkeltő programokat szervezzenek;

Or. de

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás61
37 a) (új)

37 a) sajnálatát fejezi ki a szegénység elleni harc, a társadalmi kirekesztés és az 
egyenlőtlenségek növekedése tekintetében a javaslatok gyengeségét illetően; 
kéri az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be intézkedési terveket és konkrét 
kezdeményezéseket, hogy ezeken a területeken 2010-ig jelentős haladást 
érjenek el; elvárja továbbá a tagállamoktól, hogy döntéseket és konkrét 
intézkedéseket hozzanak a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a 
munkanélküliség, és az egyenlőtlenségek gyors és hathatós csökkentésére; 
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úgy véli, hogy a liberalizációs politikák nem adnak választ ezekre a 
problémákra;

Or. fr

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás62
37 b) (új)

37 b) hathatós és határozott elkötelezettséget vár el az Európai Uniótól az európai 
társadalmi modell megerősítésére; hangsúlyozza, hogy a minőségi 
társadalombiztosítási rendszereket garantáló finanszírozás nem biztosítható 
megnövekedett szolidaritás nélkül; felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki fejlődési indikátorokat a társadalmi helyzetről, és integrálja 
azokat az Unió globális fejlődésének elemzéseibe;

Or. fr

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás63
38. bekezdés

38. örül,  hogy az első tematikus stratégia végül elfogadásra került; kéri a 
Bizottságot, hogy cselekedjen úgy, hogy az összes bejelentett tematikus 
stratégia a lehető leggyorsabban és legkésőbb 2006 nyaráig elfogadásra 
kerüljön;

Or. nl

Módosította: Anne Ferreira

Módosítás64
39 b) (új)

39 b) felkéri a Bizottságot, hogy a fenntartható fejlődési stratégia felülvizsgálatára 
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vonatkozó javaslata keretében ambiciózusabb javaslatokat tegyen a fent 
említett stratégia követését illetően; kihangsúlyozza, hogy a felülvizsgált 
stratégiát minden évben ki kell értékelni, ahogyan azt elhatározták a 2001-es 
göteborgi Európai Tanácson; kéri, hogy félidőben és szükség esetén ezt az 
értékelést az eredetileg rögzített célkitűzések elérését célzó intézkedésekkel és 
javaslatokkal egészíthessék ki; örül, hogy az Európai Parlament részt vesz 
ebben az értékelésben;

Or. fr

Módosította: Margrete Auken

Módosítás65
43 a) (új)

43 a) kéri, hogy hivatalosan konzultáljanak vele a Bizottság ajánlásáról a 
fenntartható fejlődési stratégia felülvizsgálatát illetően, annak közzétételétől 
kezdődően;

Or. en


