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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 1
bevezető hivatkozás, (3a) francia bekezdés (új)

- tekintettel a G8-ak gleneagles-i csúcstalálkozóján a 24 nemzetközi vezető üzletember 
által a Világgazdasági Fórum képviseletében tett nyilatkozatokra, többek között az 
éghajlatot stabilizáló hosszú távú célkitűzések elfogadásának szükségességéről,

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 2
B. preambulumbekezdés

B. mivel máris vannak jelei az éghajlatváltozásnak, például nagyobb a szélsőséges 
időjárási események gyakorisága és intenzitása, valamint erősödik a gleccserek és az 
állandóan fagyott altalaj olvadása; az elmúlt évtizedben az időjáráshoz kapcsolódó 
természeti katasztrófákkal összefüggő gazdasági veszteségek az 1960-as évek 
szintjéhez képes meghatszorozódtak,

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 3
B. preambulumbekezdés

B. mivel máris vannak jelei az éghajlatváltozásnak, például a sarkvidéki jég és az 
állandóan fagyott altalaj olvadása, és ami a legvalószínűbb, nagyobb a szélsőséges 
időjárási események gyakorisága és intenzitása; az elmúlt évtizedben az időjáráshoz 
kapcsolódó természeti katasztrófákkal összefüggő gazdasági veszteségek az 1960-as 
évek szintjéhez képes meghatszorozódtak,

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 4
C. preambulumbekezdés

C. mivel az iparosodott országok komoly felelősséggel bírnak az üvegházhatást okozó 
gázoknak (GHG) a légkörbe történő kibocsátásáért (mind jelenleg, mind pedig a 
múltban); (törlés) mivel az instabilabb éghajlat valószínűleg a fejlődő országokat sújtja 
leginkább, és mivel az iparosodott országoknak kell elsődleges felelősséget vállalniuk 
azért, hogy támogassák az alacsony bevételekkel rendelkező országokat az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban, és hogy az alkalmazkodás során 
műszakilag és anyagilag támogassák őket,

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 5
D. preambulumbekezdés

D. mivel (törlés) a 2012 utáni időszakra a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat igen rövid időn belül, már most, 2005-ben fontolóra kell
venni, és mivel ebből következően Montrealban az UNFCCC-ben részes felek 11. 
konferenciáján (COP) ennek a feladatnak kell a legnagyobb prioritást biztosítani,

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 6
D. preambulumbekezdés

D. mivel a Kyotói Jegyzőkönyv meghatározza, hogy a 2012 utáni időszakra a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó kötelezettségvállalásokra irányuló tárgyalásokat
2005-ben meg kell kezdeni, és ebből következően Montrealban az UNFCCC-ben 
részes felek 11. konferenciáján (COP-11) és a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek 
első konferenciáján (COP/MOP 1) ennek a feladatnak kell a legnagyobb prioritást 
biztosítani,

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 7
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel további célokat kell meghatározni az alacsony széntartalmú 
energiaforrásokba, az üvegházhatású gázok alacsony kibocsátási szintjét biztosító 
technológiákba és a megújuló energiaforrásokba való befektetések biztonságának 
elősegítésére, és az összeegyeztethetetlen energetikai infrastruktúrákba való 
befektetések megelőzésére,

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 8
E. preambulumbekezdés

E. mivel a veszélyes éghajlatváltozás elkerülése érdekében az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) fő célkitűzése a 
legújabb tudományos jelentések szerint a GHG koncentrációjának 400 ppmv (CO2-
nek megfelelő) alatti szinten történő stabilizálását követelheti meg; (törlés) és így a 
közeljövőben a kibocsátások jelentős visszafogását teszi szükségessé,

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 9
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel a környezetbarátabb technológiákat és energiaforrásokat felhasználó új 
termelési kapacitásokba való befektetések jelentős növekedése segíteni fog abban, 
hogy az Európai Unió a nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban 
csökkenést érjen el a GHG kibocsátásában, és növelheti az energiafüggőségünket,

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 10
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel az éghajlatra gyakorolt hatás jobb közösségi tervezés révén számottevően 
csökkenthető,

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 11
Fb. preambulumbekezdés (új)

Fb. mivel a végfelhasználói energiahatékonyságról és energiaszolgáltatásokról szóló 
irányelvre vonatkozó javaslat olyan célkitűzéseket tartalmaz, amelyek egyáltalán 
nem kötelező erejűek és nem kínálnak kielégítő távlatokat a szennyezőanyag-
kibocsátás és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez; mivel a Parlament 
megismételte az energiahatékonyságnak az Európai Közösségben való javítására 
irányuló bizottsági cselekvési tervről1 2001. március 14-én adott állásfoglalásában 
nyilvánított véleményét, nevezetesen, hogy a végső energiaintenzitás évi 2,5%-os 
csökkentése minimális, ésszerű célkitűzés,

Er. fr

  
1 HL C 343., 2001.12.5., 190. o.
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 12
G. preambulumbekezdés

G. mivel a kibocsátások csökkentésére, valamint a fenntarthatóbb életstílusok 
kialakítására irányuló átfogó erőfeszítésekben igen kívánatos a fokozott polgári szintű 
részvétel, és mivel a szabadpiaci gazdaság a mértéktelen fogyasztás és termelés 
bármilyen megfékezése nélkül csak az üvegházhatású gázok nagyobb 
kibocsátásához fog vezetni,

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 13
Ha. preambulumbekedzés (új)

Ha. mivel a GHG-kibocsátások csökkentérésre szánt intézkedések költségét ellensúlyozni 
fogják a Föld megengedett legfeljebb 2°C-os (*) hőmérséklet-emelkedéséből 
származó előnyök, mivel így elkerülhetők azok a károk és veszteségek, amelyeket az 
éghajlatváltozás okozna szerte a világon,

(*)az iparosodás előtti időszak értékeihez mérten

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 14
I. preambulumbekezdés

I. mivel nem függhetünk többé a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdaságtól (törlés); 
mivel segítséget kell nyújtani (törlés) azon fejlődő országok számára, amelyek ugyan 
gazdagok megújítható energiaforrásokban, de jelenleg nélkülözik az ezek 
kiaknázásához szükséges technológiát,

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 15
(1) bekezdés

1. Hangsúlyozza, hogy az EU-nak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló 
stratégiáját egy hat részből álló módszerre kellene alapozni:
- a kiotói kulcselemekre történő építkezés – az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásra vonatozó előirányzatok, felső határérték megállapítására és 
kereskedelemre irányuló globális rendszer és rugalmas mechanizmusok,

- komoly kibocsátás-csökkentési vállalások itthon, kezdetként a háztartásokban 
legalább 30%-os csökkentés 2020-ra,

- proaktív módszer elfogadása a főbb szereplők, nevezetesen az Egyesült Államok 
bevonására,

- stratégiai partnerség kidolgozása olyan országokkal, mint Kína, Dél-Afrika, Brazília
és India, támogatandó őket a fenntartható energia-stratégiák kidolgozásában és 
biztosítva részvételüket az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló 
erőfeszítésekben,

- a fenntartható energiára irányuló technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció 
erőteljes támogatása, és olyan „káros” ösztönzések felszámolása, mint amilyen a 
fosszilis tüzelőanyagokra adott támogatások, valamint a külső költségek, többek 
között az éghajlatváltozás beszámítása az energiatermelés árába,

- az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló erőfeszítésekbe történő sokkal 
nagyobb fokú közvetlen részvétel bátorítása az európai állampolgárok szintjén, 
amelynek egyik szükséges előfeltétele a termékek és szolgáltatások széntartalmáról 
szóló részletes információk biztosítása, valamint az adható-vehető kvóták személyes 
rendszerének bevezetéséről szóló jövőbeni lehetőség;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 16
(1) bekezdés, (1) francia bekezdés

- a Kiotóra történő építkezés, határozott és kötelező erejű felső küszöbértékekkel az 
iparosodott nemzetek számára,

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 17
(1) bekezdés, (5a) francia bekezdés (új)

- az európai és nemzeti jogszabályok felhasználása a nagyobb energiahatékonyság 
ösztönzésére, és az éghajlatra gyakorolt hatást csökkentő technológia árának 
csökkentésére,

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 18
(1) bekezdés, (6) francia bekezdés

- az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló erőfeszítésekbe történő sokkal 
nagyobb fokú közvetlen részvétel bátorítása az európai polgárok szintjén, amelynek 
egyik szükséges előfeltétele a termékek és szolgáltatások széntartalmáról szóló 
részletes információk biztosítása (törlés);

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 19
(1) bekezdés, (6a) francia bekezdés (új)

- felelősségvállalás megkövetelése a politikai rendszertől azoknak az intézkedéseknek 
a megkönnyítésére, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy csökkentsék 
saját, az éghajlatra gyakorolt hatásukat,

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 20
(2) bekezdés

2. Felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek
első konferenciáján (COP/MOP 1) kezdeményezze olyan javaslatok mérlegelését a 
jövőbeni, 2012-t követő időszak éghajlati rendszerére vonatkozóan, amelyek azon az 
átfogó célkitűzésen alapulnak, hogy a globális átlaghőmérséklet 2°C-nál többel ne 
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haladja meg az iparosodás előtti szintet; hangsúlyozza, hogy ezeknek a javaslatoknak 
a méltányosság, a fenntarthatóság, és a cselekvésre való képesség vagy lehetőség 
elvein kell alapulniuk;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 21
(2) bekezdés

2. Felhívja az EU vezetését, hogy az UNFCCC-ben részes felek 11. konferenciáján 
(COP-11) nyújtson be olyan javaslatokat a jövőbeni éghajlati rendszerre vonatkozóan, 
amely azon az átfogó célkitűzésen alapul, hogy a globális átlaghőmérséklet 2°C-nál 
többel ne haladja meg az iparosodás előtti szintet; felhívja az EU küldöttségét, győzze 
meg a többi részes felet arról, hogy eltökélt a Kiotói Jegyzőkönyv továbbvitelében, 
határozott és kötelező erejű kibocsátási korlátozásokkal az iparosodott nemzetek 
számára, és ezzel egyidejűleg törekedjen arra, hogy a fejlődő országok is megfelelő 
kötelezettségvállalást tegyenek;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 22
(2) bekezdés

2. Felhívja az EU vezetését, hogy az UNFCCC-ben részes felek 11. konferenciáján 
(COP-11) és a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek 1. konferenciáján (COP/MOP1) 
adjon be olyan javaslatokat a jövőbeni éghajlati rendszerre vonatkozóan, amely azon 
az átfogó célkitűzésen alapul, hogy a globális átlaghőmérséklet 2°C-nál többel ne 
haladja meg az iparosodás előtti szintet, hangsúlyozza, hogy ezeknek a javaslatoknak 
a méltányosság, a fenntarthatóság, és a cselekvésre való képesség vagy lehetőség 
elvein kell alapulniuk; hangsúlyozza, hogy a COP-11 és COP/MOP1 konferencián 
meg kell állapodni egy, a 2012. évet követő éghajlatra vonatkozó nemzetközi 
szerződés egyértelmű, időhöz kötött tárgyalási folyamatáról, és ajánlja, hogy ezt a 
folyamatot ne csak az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye 
alapján végezzék, hanem a Kiotói Jegyzőkönyv alapján is;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 23
(3) bekezdés

3. Úgy véli, hogy a jövőbeni rendszernek közös, de differenciált, az csökkentést és 
közelítést célzó felelősségen, folytatólagos és progresszíven emelkedő kibocsátás-
csökkentésen és több országnak a csökkentési erőfeszítésekbe történő bevonásán kell 
alapulnia; hangsúlyozza, hogy a kibocsátásra vonatkozó korlátozások bármekkora 
előirányzatának a tudomány jelenlegi állásán kell alapulnia, és célul kell kitűznie, 
hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedése kellő bizonyossággal nem haladja meg 
a 2°C-ot; továbbá hangsúlyozza, hogy valamennyi fontolóra vett intézkedésnek a 
költséghatékonyságot kell megcéloznia, és, hogy ezért a hosszú távú cél az olyan 
globális szén-dioxid-piac kialakítása kell legyen, amely a felső határértéken és a 
kereskedelmen alapul;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 24
(3) bekezdés

3. Úgy véli, hogy a jövőbeni rendszernek közös, de differenciált felelősségen, 
folytatólagos és progresszíven emelkedő kibocsátás-csökkentésen és több országnak a 
csökkentési erőfeszítésekbe történő bevonásán kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy 
valamennyi fontolóra vett intézkedésnek a költséghatékonyságot kell megcéloznia, és, 
hogy ezért a hosszú távú cél az olyan globális szén-dioxid-piac kialakítása kell legyen, 
amely a felső határértéken és a kereskedelmen alapul; megjegyzi továbbá, hogy a 
költséghatékonyság kiszámítása során tekintetbe kell venni a be nem avatkozás 
költségét és a korai cselekvés, az innováció, valamint a technológiai tanulás várható 
gazdasági előnyeit, amelyek mérsékelni fogják a csökkentés költségeit;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 25
(3) bekezdés

3. Úgy véli, hogy a jövőbeni rendszernek közös, de differenciált felelősségen, 
folytatólagos és progresszíven emelkedő kibocsátás-csökkentésen és több országnak a 
csökkentési erőfeszítésekbe történő bevonásán kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy 
valamennyi fontolóra vett intézkedésnek a költséghatékonyságot kell megcéloznia, és,
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hogy ezért a hosszú távú cél az olyan globális szén-dioxid-piac kialakítása kell legyen, 
amely egy felső kibocsátási határértéken (törlés) alapul;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás : 26
(4) bekezdés

4. Üdvözli az Európai Tanács 2005. március 23-i brüsszeli ülésén megfogalmazott 
következtetéseit, különösképpen azt, hogy 2020-ig terjedően a fejlődő országok 
esetében 15–30%-os kibocsátás-csökkentést kell megcélozni; (törlés)

Er. es

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 27
(4) bekezdés

4. Üdvözli az Európai Tanács 2005. március 23-i brüsszeli ülésén megfogalmazott 
következtetéseit, különösképpen azt, hogy 2020-ig terjedően a fejlődő országok 
esetében 15-30%-os kibocsátás-csökkentésre kell törekedni; ragaszkodik ahhoz 
szükség van hosszú távú kibocsátás-csökkentési célokra is, és 2050-re a 60-80%-os cél 
elérését javasolja; hangsúlyozza, hogy a kutatások jelenlegi állásán kell alapulnia a 
kibocsátás csökkentésére vonatkozó valamennyi célnak, és az átlagosan 2°C-os 
átlagos globális hőmérséklet-emelkedést kell kellő bizonyossággal megcéloznia;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 28
(4) bekezdés

4. Üdvözli az Európai Tanács 2005. március 23-i brüsszeli ülésén megfogalmazott 
következtetéseit, különösképpen azt, hogy 2020-ig terjedően a fejlődő országok 
esetében 15-30%-os kibocsátás-csökkentést kell megcélozni; ragaszkodik ahhoz 
szükség van hosszú távú kibocsátás-csökkentési célokra is, és 2050-re a 60-80%-os cél 
elérését javasolja; megismétli, hogy az addicionalitás elvével összhangban a 
csökkentésre irányuló erőfeszítések legalább felét belföldön kell megvalósítani;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 29
(5) bekezdés

5. Aláhúzza, hogy az éghajlatváltozás hatékony csökkentéséhez jelentősen át kell 
alakítani az energetikai és a szállítási rendszereket, illetve, hogy a lisszaboni stratégián 
belül ennek az átalakulásnak kell a legfontosabb céllá válnia, hogy fokozódjék a 
növekedés és a versenyképesség, továbbá az export növekedése is; felhívja az EU-t, 
alakítson ki egy olyan stratégiát, amely Európát a világ leghatékonyabb 
energiafelhasználó gazdaságává teszi azzal, hogy az energiaintenzitás évenkénti 2,5-
3%-os csökkentését tűzi ki célul;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 30
(5) bekezdés

5. Aláhúzza, hogy az éghajlatváltozás hatékony csökkentéséhez jelentősen át kell 
alakítani az energetikai és a szállítási rendszereket, valamint az épületek hőtechnikai 
tervezését illetve, hogy a lisszaboni stratégián belül ennek az átalakulásnak kell a 
legfontosabb céllá válnia, hogy fokozódjék a növekedés és a versenyképesség (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Módosítás: 31

(5) bekezdés

5. Aláhúzza, hogy az éghajlatváltozás hatékony csökkentéséhez jelentősen át kell 
alakítani az energetikai és a szállítási rendszereket, és felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy alakítson ki egy olyan stratégiát, amely Európát a világ leghatékonyabb 
energiafelhasználó gazdaságává fogja tenni azzal, hogy éves szinten 3% és 5% 
közötti hatékonyságnövelést tűz ki célul; 

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 32
(5) bekezdés

5. Hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás hatékony csökkentéséhez jelentősen át kell 
alakítani az energetikai és a szállítási rendszereket, illetve, hogy a lisszaboni stratégián 
belül ennek az átalakulásnak kell a legfontosabb céllá válnia, hogy fokozódjék a 
növekedés és a versenyképesség, továbbá az export növekedése is; felhívja az EU-t, 
hogy fejlesszen ki egy olyan stratégiát, amely Európát a világ leghatékonyabb 
energiafelhasználó gazdaságává teszi azzal, hogy éves szinten 3%-os nagyságrendű 
hatékonyságnövelési célokat tűz ki;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 33
(5a) bekezdés (új)

5a. Elismeri, hogy az intézkedések késlekedése növelni fogja a kedvezőtlen környezeti 
hatások és a nagyobb költségek kockázatát; fenntartja továbbá, hogy a globális 
kibocsátás csökkentése nem vezethet más veszélyekhez, pl. egészségügyi 
kockázatokhoz, radioaktív hulladékhoz, a terrorizmus terjedéséhez, és ennek 
következtében a tiszta fejlesztési mechanizmusból (CDM), az együttes 
megvalósításból (JI) vagy hasonlókból származó kreditek továbbra sem terjedhetnek 
ki a nukleáris tevékenységekre; 

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 34
(5b) bekezdés (új)

5b. Hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 
(IPCC) már 1996-ban megállapította, hogy a nukleáris energia nem megoldás az 
éghajlatváltozásra, mivel 2100-ig évente körülbelül 70 reaktor megépítését igényelné 
mindössze azért, hogy a világ villamosenergia-szükségletének 47%-ára növelje 
hozzájárulását;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 35
(5c) bekezdés (új)

5c. Úgy véli, hogy az EU-nak és a tagállamoknak az éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentéséhez felül kell vizsgálniuk és újra kell gondolniuk a közösségi tervezési 
eszközöket, különösen a közlekedési rendszerek és az új lakó- és ipari területek 
tervezésére tekintettel;

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 36
(6) bekezdés

6. Hangsúlyozza, hogy a GHG kibocsátásának csökkentéséhez szükséges technológiák 
közül sok már most is létezik; azonban ezek piaci bevezetését egy sor tényező, nem 
utolsó sorban a káros ösztönzők gátolják, például a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatása; ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az összes ilyen 
támogatást megszüntető jogszabályra, és helyettük dolgozzon ki egy pozitív 
ösztönzési rendszert, amely bátorítja az energiahatékony, alacsony szénfelhasználású, 
vagy szénmentes technológiák alkalmazását, és közbeszerzési eljárások proaktív 
használatára hív fel az EU-n belül, amelyek segítenek csökkenteni az ilyen 
technológiákkal kapcsolatos költségeket; ezen túlmenően az Egyesült Államok 1960-
as évekbeli Apollo-programjához hasonlóan a fenntartható energiafajtákat előmozdító 
kutatás és innováció céljaira egy összeomlás esetére szóló Crash-program felállítását 
kéri;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 37
(6) bekezdés

6. Hangsúlyozza, hogy a GHG kibocsátásának csökkentéséhez szükséges technológiák 
közül sok már most is létezik; azonban ezeket egy sor tényező, nem utolsó sorban a 
káros ösztönzők gátolják, mint például a fosszilis tüzelőanyagok támogatása; sürgeti 
ezért, hogy az EU vezetése dolgozzon ki egy pozitív ösztönzési rendszert, amely 
bátorítja az energiahatékony, alacsony szénfelhasználású, vagy szénmentes 
technológiák alkalmazását, és közbeszerzési eljárásokra hív fel az EU-n belül, 
amelyek segítenek csökkenteni az ilyen technológiákkal kapcsolatos költségeket; ezen 
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túlmenően kéri, hogy a hetedik keretprogram összpontosítson az éghajlatváltozás 
csökkentésével kapcsolatos területeket támogató kutatásra és innovációra;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 38
(6a) bekezdés (új)

6a. Felkéri a Bizottságot, hogy annak fényében, hogy az EU energia-
infrastruktúrájának jelentős, ha nem legnagyobb része a következő évtizedekben 
várhatóan cserére szorul, terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek biztosítják, hogy 
az EU-n belül az energia-infrastruktúrában történő minden beruházás a lehető 
legjobb elérhető technológiát alkalmazza, és fosszilis tüzelőanyag-kibocsátása a az 
alacsonytól a nulláig terjedjen;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 39
(6b) bekezdés (új)

6b. Megjegyzi, hogy a szén megkötésére és tárolására szolgáló eljárások nem képesek 
bennünket megakadályozni a nem megújuló források használatában, és így csak 
ideiglenes megoldások a CO2 légkörbe való kibocsátásának kiküszöbölésére, tehát a 
szén megkötése és tárolása nem tekinthető környezetvédelmi szempontból 
fenntartható eljárásnak, és a forrásokat inkább valós megoldásokra kell költeni, 
mint amilyenek a megújuló energia és energiatakarékossági technológiák 
különböző módszerei.

Fontos továbbá tisztázni, hogy a földgáz üzemanyagként történő felhasználása 
jelentősen hozzájárul a GHG kibocsátásához, és a környezetre gyakorolt hatása 
szempontjából nem sokkal jobb, mint más fosszilis tüzelőanyagok használata;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 40
(6c) bekezdés (új)

6c. Felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek világos és konkrét lépéseket 
a CDM és intézményei végérvényes megreformálására, a végrehajtásának javítása 
és a magánszféra szélesebb szerepvállalásának ösztönzése céljából, és ezáltal 



AM\583011HU.doc 15/33 PE 362.686v02-00

külső fordítás

HU

teremtsék meg a 2012-őn túlmutató szükséges lendületet;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 41
(6d) bekezdés (új)

6d. Rámutat az űrbe telepített rendszerek olyan új technológiái előmozdításának 
szükségességére, amelyekkel az űrből lehet természeti katasztrófákat elemezni, és 
ezáltal előrelátni és csökkenteni a pusztító következményeket;

Er. es

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 42
(6e) bekezdés (új)

6e. Aggodalommal állapítja meg a közúti közlekedés növekedését, felhívja a Bizottságot, 
hogy készítsen becslést a közúti közlekedés CO2-kibocsátásáról és sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki innovatív megközelítéseket a közlekedés által okozott 
CO2-szennyezés nyilvánvalóvá tételéhez;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 43
(6f) bekezdés (új)

6f. Azon az állásponton van, hogy a klímaváltozás és a katasztrófa-megelőzés által 
megkövetelt bonyolult kutatás és technológiai fejlesztés, valamint ezek határokon 
átnyúló jellege szükségessé teszi olyan európai minták keresését, amelyek 
meghaladják a regionális és nemzeti szubszidiaritás elvét;

Er. es
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 44
(6g) bekezdés (új)

6g. Felhívja azoknak az EU-országoknak a vezetését, amelyek még nem tették, hogy 
forrásokkal járuljanak hozzá a kiegészítő alaphoz azért, hogy a tiszta fejlesztési 
mechanizmus igazgatósága(CDM EB) eleget tehessen a jól működő és hatékony 
mechanizmus létrehozására irányuló megbízatásának;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 45
(7) bekezdés

7. Aláhúzza, hogy a közlekedési ágazaton belüli fejlődés rendkívüli fontosságú, mivel az 
durván 30%-al járul hozzá a Közösség CO2-kibocsátásához, és ennek 85%-a közúti 
közlekedés, miközben a vasúti közlekedés ötször ennyire energiahatékony, felszólít 
tehát arra, hogy lendítsék fel a vasutat és az általános tömegközlekedést, a városi 
tömegközlekedést is beleértve. Továbbá sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy 
az autógyártókkal kötött egyezmények valószínűleg nem hozzák meg a kívánt 
eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, amelynek célja a közlekedésből származó 
kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú intézkedések bevezetése, beleértve az új 
járművek esetében a fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátására 
vonatkozó kötelező előirányzatokat, amelyeket egy eladott átlagos jármű esetében 
2012-re legfeljebb 120 g CO2/km-ben kell meghatározni, valamint az innovatívabb 
területrendezési politikát;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 46
(7) bekezdés

7. Hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazaton belüli fejlődés rendkívüli fontosságú és 
sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy az autógyártókkal kötött egyezmények 
valószínűleg nem hozzák meg a kívánt eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, 



AM\583011HU.doc 17/33 PE 362.686v02-00

külső fordítás

HU

amelynek célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú 
intézkedések bevezetése, beleértve az új járművek esetében a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátására vonatkozó kötelező 
előirányzatokat; világos és kézzelfogható intézkedésekre vár; sajnálja, hogy az 
autóipar a megállapított időhatáron belül nem valósította meg a 140 gm/km 
célkitűzését; sürgeti hosszabb távon a 80-100 gm/km törvényi előírását; szintén 
sürgeti a kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerének a bevezetését az autóiparban, 
hogy az ipar az alacsonyabb költségek ellenében tovább folytathassa a kibocsátások 
csökkentését; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan innovatív 
intézkedéseket, amelyek ösztönzést adnának az iparágnak a GHG kibocsátásának 
gyorsabb csökkentéséhez;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 47
(7) bekezdés

7. Hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazaton belüli fejlődés rendkívüli fontosságú és 
sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy az autógyártókkal kötött egyezmények 
valószínűleg nem hozzák meg a kívánt eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, 
amelynek célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú 
intézkedések bevezetése, beleértve az új járművek esetében a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátásra vonatkozó kötelező 
előirányzatokat, amelyeket egy eladott átlagos jármű esetében 2010-re legfeljebb 120 
g CO2/km-ben kell meghatározni, valamint a tömegközlekedés célzott támogatását és
az innovatívabb területrendezési politikát, amely magában foglalja a közlekedési 
módok váltását a közútról a vasúti és tengeri útvonalakra; a hatékonyabb vasúti 
rendszer fejlesztésére irányuló kezdeményezéseknek az utasszállításra és a 
teherszállításra egyaránt ki kell terjednie;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 48
(7) bekezdés

7. Hangsúlyozza, hogy a közlekedési szektoron belüli fejlődés rendkívüli fontosságú és 
sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy az autógyártókkal kötött egyezmények 
valószínűleg nem hozzák meg a kívánt eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, 
amelynek célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú 
intézkedések bevezetése, beleértve az új járművek esetében a fosszilis 
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tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátására vonatkozó kötelező 
előirányzatokat, amelyeket egy eladott átlagos jármű esetében 2012-re legfeljebb 120 
g CO2/km-ben kell meghatározni, valamint a hibrid járművek gyártásának 
fejlesztését és az innovatívabb területrendezési politikát; ugyanezen okokból 
kifolyólag a Bizottság el fog készíteni egy listát a fő, kombinált közúti és vasúti 
közlekedést és nagysebességű vonatokat magukban foglaló munkaprojektekről, ezen 
fő programok felgyorsítása céljából, és be fogja jelenteni egy külön európai 
hiteltípus létrehozását;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 49
(7) bekezdés

7. Aláhúzza, hogy a közlekedési szektoron belüli fejlődés kritikus fontosságú és 
sajnálattal veszi tudomásul azt a tényt, hogy az autógyártókkal kötött egyezmények 
valószínűleg nem hozzák meg a kívánt eredményeket; ezért olyan politikára hív fel, 
amelynek célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló szigorú 
intézkedések bevezetése, beleértve az új járművek esetében a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó szén-dioxid kibocsátására vonatkozó kötelező 
előirányzatokat; ajánlja, hogy egy eladott átlagos jármű esetében 2010-re maximum 
120g CO2/km legyen, azzal a céllal, hogy a járművek átlagos teljes kibocsátása 2020-
ra 60g CO2/km-re csökkenjen (többek között Európa egészére kiterjedő 
sebességkorlátozások, minimális üzemanyag-hatékonysági szabványok révén), 
valamint az innovatívabb területrendezési politikát;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 50
(7a) bekezdés (új)

7a. Úgy véli, hogy a közúti közlekedés tekintetében – a Szerződés 174. cikkének (2) 
bekezdésében megfogalmazott „szennyező fizet” elvet szem előtt tartva – azok a 
vezetők, akik olyan járművet kívánnak birtokolni, amely 120 g CO2/km-nél többet 
bocsát ki, ezért a privilégiumért fizessenek, és kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
ilyen irányú javaslatokat; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki, hogy az 
éghajlatváltozás csökkentése szempontjából milyen előnyökkel jár, ha minden 
tagállam számára megengedik a Svédországban/Finnországban alkalmazott hosszú 
tehergépkocsik használatát; és hogy rövid időn belül tegyen jelentést az 
eredményekről;
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Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 51
(7b) bekezdés (új)

7b. Úgy véli, hogy a vasúti közlekedés tekintetében a töredezettség és az EU vasúti 
teherszállítási hálózat számos helyen megmaradt szűk keresztmetszete ma jelentős 
közvetett hatást gyakorol a közlekedési ágazatból eredő kibocsátásokra, nevezetesen 
amikor összevetjük az EU-ban vasúton szállított  teher mennyiségét az Egyesült 
Államokéval, és ezért tehát felhívja a Bizottságot, hogy az európai éghajlat-változási 
program (ECCP) felülvizsgálata során terjesszen elő javaslatokat egy 
„transzeurópai teherszállító gyorsvasúti hálózatra”, amely megoldja a vasúti 
teherszállítás töredezettségét, és felszámolja az infrastruktúrában megmaradt szűk 
keresztmetszeteket;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 52
(7c) bekezdés (új)

7c. Támogatja a Bizottság javaslatát, hogy a közúti teherforgalom nagy részét 
környezetbarátabb közlekedési módokra kell áthelyezni; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek célja az Európai Unióban a közlekedés 
volumenének állandósítása vagy csökkentése 2005 és 2010 között;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 53
(7d) bekezdés (új)

7d. Megismétli azt a kérését, hogy a nemzetközi repülésből és hajózásból származó 
kibocsátást bele kelljen foglalni a 2012 utáni időszak kibocsátás-csökkentési 
céljaiba;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 54
(7e) bekezdés (új)

7e. Felhívja a tagállamokat, hogy a fosszilis tüzelőanyagokra adott támogatásukat 
csoportosítsák át tiszta vagy környezetbarátabb energiaforrásokra; megjegyzi, hogy 
a jelenlegi helyet az energiapiac liberalizálásának és az ágazat privatizációjának az 
eredménye, amely következtében az energiaárak alacsonyabbak annál, mint 
amennyinek lenniük kellene; sajnálattal veszi tudomásul, hogy a közelmúlt 
olajkrízisei ellenére sem a tagállamok, sem a Bizottság nem hozott legalább az 
energiamegtakarítás elősegítését szolgáló intézkedéseket;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 55
(7f) bekezdés (új)

7f. Támogatja a közösségi szintű ökoadók bevezetését; hangsúlyozza, hogy mint más 
piaci eszközök, ezek is létfontosságúak a szennyezés csökkentésére irányuló 
hatékony politika szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat, és a tagállamokat, hogy legkésőbb 2009-ig fogadják el az első európai 
ökoadót;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 56
(7g) bekezdés (új)

7g. Támogatja a Bizottságnak a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáját, 
amelynek célja a városi területek minőségének, különösen a levegő minőségének 
javítása; az éghajlatváltozással kapcsolatban azon az állásponton van, hogy 
prioritást kell adni két politikai területnek: a tiszta vagy kevésbé szennyező 
technológiákat használó tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztésének, és a 
fenntartható magas környezetminőségű (HEQ) építkezési módszerek 
támogatásának;

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 57
(8) bekezdés

8. Annak érdekében, hogy az EU egyértelmű előnyt mutasson a 2012-es tárgyalások 
előtt, felhívja a Bizottságot, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, és aktualizálja a 
bioüzemanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy beépíti abba a bioflexi-
tüzelőanyagokkal (pl. MTHF, etil-levulinát stb.) kapcsolatos legfrissebb technológiát, 
hogy az európai éghajlatváltozási program felülvizsgálatának részeként ezeknek az 
új üzemanyagoknak EU-szerte közös, kötelező erejű szabványokat, és legkisebb 
keverési arányokat határozzon meg;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 58
(8) bekezdés

8. Felhívja az EU vezetését, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat olyan módon, hogy ösztönzést 
kínál a régi és az új épületek fűtéséhez szükséges energia mennyiségének 
csökkentéséhez (-30% illetve -80%) a hőtechnikai tervezés és a szigetelés javítása, 
valamint az alacsony energiafogyasztású technológiák alkalmazása révén, és 
vizsgálja felül a bioüzemanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy beépíti abba a 
bioflexi-tüzelőanyagokkal kapcsolatos legfrissebb technológiát, és legkisebb keverési 
arányokat határoz meg;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 59
(8) bekezdés

8. Felhívja az EU vezetését, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, és aktualizálja a 
bioüzemanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy minimálisan kötelező előirányzatokat
épít be abba, és a bioflexi-üzemanyagokkal kapcsolatos legfrissebb technológiát. A 
benzinre és dízelre vonatkozó szabványokat módosítani kell továbbá annak lehetővé 
tétele céljából, hogy legkevesebb 10% bio-tüzelőanyagot közvetlenül az 
üzemanyagba lehessen keverni;
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Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 60
(8) bekezdés

8. Felhívja az EU vezetését, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, és aktualizálja a 
bioüzemanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy beépíti abba a bioflexi-
tüzelőanyagokkal kapcsolatos legfrissebb technológiát, és teremtse meg az ösztönzőit 
a bioüzemanyaggal működő tömegközlekedésnek és helyi szállításnak;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 61
(8) bekezdés

8. Felhívja az EU vezetését, hogy hozza előbbre az építési irányelv hatáskörének 
kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, írja elő, hogy az új épületekben 
meghatározott százalékban fát kelljen használni és aktualizálja a bioüzemanyagokról 
szóló irányelvet úgy, hogy beépíti abba a bioflexi-tüzelőanyagokkal kapcsolatos 
legfrissebb technológiát, és minimum keverési arányokat határoz meg;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 62
(8a) bekezdés (új)

8a. Felhívja az Európai Unió hatóságait annak biztosítására, hogy a strukturális 
alapokban prioritást élvez a fenntartható fejlődéshez és a szociális lakásokkal 
történő ellátáshoz történő igazodás;

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 63
(9) bekezdés

9. Sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket a repülés éghajlatra gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében a repülésnek a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe 
(ETS) történő bevonása révén valamennyi EU-ban lévő repülőtérről induló, illetve ide 
érkező járat esetében; (törlés) kéri a Bizottságot, hogy tárjon fel a (törlés) politikával 
kapcsolatos olyan lehetőségeket, amelyek a repülésnek az éghajlatra gyakorolt átfogó 
hatásával foglalkoznak; ezzel párhuzamban erőfeszítésekre szólít fel a tengeri 
közlekedésből származó kibocsátás kezeléséhez;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 64
(9) bekezdés

9. Sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket a repülés éghajlatra gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében (törlés); hangsúlyozza, hogy a CO2- kibocsátás csak 
az első lépés és kéri a Bizottságot, hogy tárjon fel a jövőbeni politikával kapcsolatos 
olyan lehetőségeket, amelyek a repülésnek az éghajlatra gyakorolt átfogó hatásával 
foglalkoznak;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 65
(9) bekezdés

9. Sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket a repülés éghajlatra gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében azzal, hogy a repülésből származó kibocsátásra a 
2008-tól 2012-ig tartó időszakra kibocsátás-kereskedelmi rendszereket teremt meg 
valamennyi EU-ban lévő repülőtérről induló, illetve ide érkező járat esetében, és hogy 
ezzel párhuzamosan a repülésnek az éghajlatra gyakorolt átfogó hatását kezelő 
intézkedéseket vezet be;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 66
(9) bekezdés

9. Megjegyzi, hogy világméretben a repülés a GHG kibocsátásának 4-9%-áért felelős, 
és hogy éves szinten a repülésből származó kibocsátás 3%-os ütemben nő; 
hangsúlyozza a komoly csökkentési előirányzatok fontosságát a légi közlekedési 
ágazatban; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket a repülés éghajlatra 
gyakorolt hatásának csökkentése érdekében a repülésnek a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerbe (ETS) történő bevonása révén valamennyi EU-ban lévő repülőtérről 
induló, illetve ide érkező járat esetében; hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 
csak az első lépés és kéri a Bizottságot, hogy tárjon fel a jövőbeni politikával 
kapcsolatos olyan lehetőségeket, amelyek a repülésnek az éghajlatra gyakorolt átfogó 
hatásával foglalkoznak;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 67
(9a) bekezdés (új)

9a. Felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be globális adót a közlekedésben azzal a céllal, 
hogy kedvezőtlen helyzetbe hozza azokat a környezetszennyező közlekedési 
formákat, amelyek valós költségeit alábecsülik, mivel az általuk okozott 
szennyezéshez kötődő költségeket nem veszik számításba, egy olyan mulasztás, 
amely a nem környezetszennyező közlekedési módokkal folytatott versenyt is torzítja;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 68
(9b) bekezdés (új)

9b. Felhívja a Bizottságot, hogy egyértelműen határozza meg az alacsony CO2-gazdaság 
felé vezető utat egy olyan útiterv kialakításával, amely – többek között – nagyobb 
rálátást biztosít arra, hogy mi remélhető a hidrogéntől és a megújuló energiától; 
ezzel együtt felhívja a Bizottságot, hogy azonosítson be minden, az új és tiszta 
technológiák fejlesztése és alkalmazása előtt álló akadályt;

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 69
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy a biomassza felhasználásával és a mezőgazdasági üzemekkel 
kapcsolatos energiatermelés gyors fejlesztésének (törlés) is prioritást kell biztosítani;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 70
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy a biomasszával és a mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos 
energiatermelés gyors fejlesztésének a legnagyobb prioritást kell biztosítani a közös 
agrárpolitikában, az élelmiszertermelés kiegyensúlyozott megközelítése mellett;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 71
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy a biomasszával és a mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos 
energiatermelés gyors fejlesztésének már rövid távon a legnagyobb prioritást kell 
biztosítani; felhívja ezért az EU-t, hogy mezőgazdaság-támogatási mechanizmusát 
fokozatosan mozdítsa el az élelmiszertermelés támogatásától a megújítható 
energiatermelés bátorításának irányába; hangsúlyozza, hogy a biomasszából történő 
energiatermelést olyan módon kell megszervezni, amely egyszerre hatékony az 
energia megőrzés szempontjából, és ökológiailag fenntartható;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 72
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy a biomasszával és a mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos 
energiatermelés gyors fejlesztésének már rövid távon a legnagyobb prioritást kell 
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biztosítani; felhívja ezért az EU-t, hogy mezőgazdaság-támogatási mechanizmusának 
fókuszát fokozatosan helyezze át az élelmiszertermelés támogatásától a megújítható 
energiatermelés bátorításának irányába;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 73
(10a) bekezdés (új)

10a. Rámutat arra, hogy a kutatási területek diverzifikálásra, és megelőző intézkedésekre 
van szükség az emberi egészségre és biztonságra gyakorolt hatások, áradások, 
aszályok, tüzek, – különösen az erdős és védett területeken – a biológiai sokféleség 
csökkenése és a gazdasági veszteségek elkerüléséhez; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy vegyék számításba az erdők és a földművelés szerepét a szén 
megkötésében, az erózió lelassításában, a források biztosításában és végül az 
éghajlat szabályozásában;

Er. es

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 74
(11) bekezdés

törölve

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 75
(11) bekezdés

11. A nemzetközi szinten egyenlő esélyek biztosítása céljából felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mérlegeljék ágazati előirányzatok javaslatát az energiaigényes 
exportiparágak számára az olyan országokban, ahol nincsenek kötelező erejű 
kibocsátás-csökkentési kötelezettségek, kiegészítve az ipari országok kötelező erejű 
kibocsátási előirányzatait; kéri továbbá a Bizottságot, hogy tárja fel a lehetőségeket 
arra, hogy miként lehetne az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerét összekapcsolni 
harmadik országokkal;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 76
(11) bekezdés

11. Megismétli a Bizottsághoz és a tagállamokhoz intézett felhívását arra vonatkozóan, 
hogy a jövőbeni nemzetközi éghajlatváltozási rendszernek tegyék részévé az ágazati 
megközelítést; kéri továbbá a Bizottságot, hogy tárja fel a lehetőségeket arra, hogy 
miként lehetne az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerét összekapcsolni harmadik 
országokkal; felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi iparágban tevőlegesen 
kezdeményezzen párbeszédet a vállalkozásokkal annak felülvizsgálata céljából, hogy 
a termelés, a fogyasztás és a szállítás milyen változásait lehet és kell ösztönözni 
ahhoz, hogy az Európai Unióban csökkenjen a GHG kibocsátása;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 77
(12) bekezdés

12. Felhívja a Bizottságot arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése során 
komolyan vegye figyelembe a „potyautas” problémát; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a lehetőségét a határokon alkalmazandó kiigazító 
kereskedelmi intézkedések elfogadásának azon versenyelőnyök ellentételezésére, 
amelyek a szénkényszertől mentes iparosodott országok termelői számára adottak;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 78
(12) bekezdés

12. Felhívja a Bizottságot arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése során 
komolyan vegye figyelembe a „potyautas” problémát; kezdeményezéseket javasol a 
WTO-ban a tisztességtelen verseny hatékony kezelésére;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 79
(13) bekezdés

törölve

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 80
(13) bekezdés

törölve

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 81
(14) bekezdés

14. Hangsúlyozza, hogy gazdasági fejlődésre valamennyi fejlődő országnak joga van; a 
fejlődő országoknak azonban nem kell megismételniük az iparosodott országok 
szennyezési gyakorlatát; úgy véli, hogy a tiszta fejlesztési mechanizmus szabályainak 
megreformálására van szükség, hogy az a fenntartható fejlődést szolgálja; javasolja, 
hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények hitelezési politikájának prioritásai, 
valamint az EU támogatási törekvései a megújuló energia és az energiahatékonyság 
felé mozduljanak el; szintén javasolja a fenntartható energiára irányuló multilaterális 
kezdeményezés beindítását, amelyben az EU, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és más 
országok, valamint energetikával foglalkozó jelentősebb társaságok vennének részt; a 
kezdeményezés célkitűzései közé a nagyléptékű technológiai együttműködés, valamint 
energetikai és közlekedési problémák megoldása tartozna, és a közelmúltban 
elfogadott EU–Kína éghajlat-változási partnerség példájára is építene;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 82
(14) bekezdés

14. Hangsúlyozza, hogy gazdasági fejlődésre valamennyi fejlődő országnak joga van; a 
fejlődő országoknak azonban nem kell megismételniük az iparosodott országok 
szennyezési gyakorlatát; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak és más iparosodott 
nemzeteknek segíteniük kell a fejlődő országokat a fenntartható technológiák 
fejlesztésében; ezért javasolja a fenntartható energiára irányuló multilaterális 
kezdeményezés beindítását, amelyben az EU, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és más 
országok, valamint energetikával foglalkozó jelentősebb társaságok vennének részt; a 
kezdeményezés célkitűzései közé a nagyléptékű technológiai együttműködés, valamint 
energetikai és közlekedési problémák megoldása tartozna; 

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 83
(14) bekezdés

14. Hangsúlyozza, hogy gazdasági fejlődésre valamennyi fejlődő országnak joga van; a 
fejlődő országoknak azonban nem kell megismételniük az iparosodott országok 
szennyezési gyakorlatát; ezért javasolja a fenntartható energiára irányuló multilaterális 
kezdeményezés beindítását, amelyben az EU, Oroszország, Kína, India, Brazília, Dél-
Afrika és más országok, valamint energetikával foglalkozó jelentősebb társaságok 
vennének részt; a kezdeményezés célkitűzései közé a nagyléptékű technológiai 
együttműködés, valamint energetikai és közlekedési problémák megoldása tartozna,

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 84
(14a) bekezdés (új)

14a. Elismeri, hogy a megközelítésben változtatásokra lesz szükség és fizikai 
alkalmazkodásra, hogy a társadalom képessé váljon felkészülni az éghajlatváltozás 
következményeire (például jobb területrendezés, felülvizsgált építési szabályzatok, 
javított árvízvédelem, földrajzilag diverzifikált termelési központok, készenléti 
tervezés stb.);

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 85
(14a) bekezdés (új)

14a. Felhívja a Bizottságot, hogy a B. melléklet országaival folytatott technológiai 
együttműködés és a Cotonou-i Megállapodás részeként segítse ezek kormányait, 
hogy nemzeti energiastratégiákat fogadjanak el annak érdekében, hogy 
minimalizálják a függőségüket az importált fosszilis tüzelőanyagoktól, hogy 
támogassák a technológiai áttörést, elsősorban a megújuló energia tekintetében és 
különösen a biomassza esetében, és hogy segítse őket abban, hogy eleget tegyenek az 
ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 86
(14b) bekezdés (új)

14b. Elismeri, hogy lépésekre van szükség ahhoz, hogy a társadalmunkat alkalmassá 
tegyük arra, hogy rugalmasabban reagáljon az időjárása (jobb területrendezés, 
építési szabályzatok, árvízvédelem, földrajzilag diverzifikált termelési központok, 
készenléti tervezés stb.);

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 87
(15) bekezdés

15. Ragaszkodik ahhoz, hogy a legkevésbé fejlett országoknak fokozott pénzügyi 
segítségre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az éghajlat változásához; 
hangsúlyozza, hogy ezt a segítséget nem kisegítésnek vagy jótékonyságnak kell 
tekinteni, hanem az okozott éghajlati válság miatti történelmi felelősség 
elismerésének; ebben az összefüggésben úgy ítéli meg, hogy (különösen a trópusi 
erdők esetében) a fenntartható erdőgazdálkodás fontos elem az éghajlatváltozás 
enyhítése, illetve a hozzá történő alkalmazkodás során; 

Er. nl
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 88
(15) bekezdés

15. Ragaszkodik ahhoz, hogy a legkevésbé fejlett országoknak fokozott pénzügyi 
segítségre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az éghajlat változásához; 
ebben az összefüggésben úgy ítéli meg, hogy (különösen a trópusi erdők esetében) a 
fenntartható erdőgazdálkodás fontos elem az éghajlatváltozás enyhítése, illetve a 
hozzá történő alkalmazkodás során, és ezért sürgeti a Bizottságot, hogy adjon ennek 
prioritást fejlesztési együttműködési tevékenységeiben;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas és Rebecca Harms

Módosítás: 89
(15a) bekezdés (új)

15a. Felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a megvalósíthatóságát és az előnyeit 
annak, hogy személyes forgalomképes kibocsátási kvóták rendszerét állítja fel a 
polgárok bevonása, és az egyéni fogyasztási minták befolyásolása céljából;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 90
(16) bekezdés

16. Felhívja az európai intézményeket, hogy különböző tevékenységeik során az 
irodaépületek, valamint az összes felhasznált berendezés megnövelt 
energiahatékonysága, a sofőrszolgálat keretében alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművek igénybevétele stb. révén mutassanak pozitív példát a GHG kibocsátásának 
korlátozására;

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 91
(16) bekezdés

16. Felhívja az európai intézményeket, hogy különböző tevékenységeik során az 
irodaépületek, valamint az összes felhasznált berendezés megnövelt 
energiahatékonysága, az alacsony széndioxid-kibocsátású utazás stb. révén 
mutassanak pozitív példát a GHG kibocsátásának korlátozására; különleges 
erőfeszítéseket kell tenni az európai parlamenti képviselők utazásával kapcsolatban 
(törlés), alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveket kell igénybe venni a 
sofőrszolgálat keretében stb.;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard és Roberto Musacchio

Módosítás: 92
(16a) bekezdés (új)

16a. Felhívja a Bizottságot, hogy indítson uniós kezdeményezést a polgároknak a túlzott 
fogyasztás és termelés az éghajlatváltozásban játszott szerepére vonatkozó 
tudatosságának a növelése céljából;

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 93
(16b) bekezdés (új)

16b. Hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás ágazatközi természete együttműködést 
követel meg a legtöbb európai parlamenti bizottság között; és javasolja egy 
ideiglenes bizottság létrehozását, amely hatékonyan küzdene meg az 
éghajlatváltozás jelentette kihívással;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás 94
(16c) bekezdés (új)

16c. Elismeri és támogatja az információs és kommunikációs technológián (ICT) alapuló 
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megoldásokat a gazdasági növekedésnek az energia- és nyersanyagfogyasztástól, 
valamint a közlekedéstől való elválasztásához, amely ezáltal egy fenntarthatóbb 
társadalomhoz járul hozzá; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon politikai 
intézkedéseket az ICT által közvetített, hatékonyságot növelő fejlesztések átvételéhez 
a lakásépítésben, a dematerializációban, a közlekedésben és a termékekről a 
szolgáltatásokra történő váltásban;

Er. en


