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Véleménytervezet (PE398.438v01-00)
Rumiana Jeleva
a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékeléséről
(2007/2204(INI))

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. felhívja a Bizottságot, hivatkozással az EU felülvizsgált fenntartható fejlődési 
stratégiájának a 2006. júniusi Európai Tanács általi elfogadására, hogy valamennyi 
polgár életminőségének javítása érdekében ösztönözze és erősítse meg a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési program prioritásait és célkitűzéseit, s határozza meg 
ezeket a fenntartható fejlődési stratégia környezetvédelmi aspektusaként;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. felhívja a Bizottságot, hivatkozással az EU felülvizsgált fenntartható fejlődési 
stratégiájának a 2006. júniusi Európai Tanács általi elfogadására, hogy valamennyi 
polgár életminőségének javítása érdekében vegye fel az Európai Unió elsőrangú 
környezetvédelmi prioritásai közé a fenntartható fejlődést és ennek megfelelően 
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dolgozza át/módosítsa a hatodik környezetvédelmi cselekvési program célkitűzéseit;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 3
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy közvetlen kapcsolat van a környezet állapota és az ember 
egészségi állapota között; felhívja a Bizottságot, hogy – az egészségügy valamennyi 
politikába történő integrálását célzó stratégia („Health in all policies”) 
megvalósítása céljából – végeztessen olyan vizsgálatokat az Európai Unióban, 
amelyek rávilágítanak az egészségi állapot és a környezet minőségének alakulása 
közötti ok-okozati kapcsolatra, továbbá kéri a Bizottságot, hogy a környezetvédelmi 
prioritások között kezelje kiemelten az emberi egészség védelmét;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 4
2. bekezdés

2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Közösség környezetvédelmi jogszabályait 
hatékonyan és pontosan végrehajtsák, és különleges támogató intézkedések 
elfogadását javasolja azon régiók megsegítése érdekében, amelyek nehézségekbe 
ütköznek a közösségi vívmányok e tekintetben történő végrehajtása során; ösztönzi a 
tagállamok hatóságait, hogy készítsenek átültetési stratégiákat a nemzeti, regionális és
helyi hatóságoknak a közösségi környezetvédelmi jogszabályok helyes átültetésével és 
végrehajtásával kapcsolatos szerepének és kötelezettségeinek egyértelmű 
meghatározása érdekében;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 5
3. bekezdés

3. a katasztrófa-megelőzés területén a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban 
is vázolt fokozott közösségi szintű együttműködésre hív fel, és kéri olyan európai erő 
létrehozását, amely – a Barnier európai biztos jelentésében vázolt módon – sürgős 
esetben képes az azonnali reagálásra, s sajnálja, hogy e tekintetben tehetetlenség és 
a következetesség hiánya figyelhető meg; ebben az összefüggésben felhívja a 
figyelmet arra, hogy a tagállamok polgári védelmi intézményeire alapozva –
összhangban a 2006. június 15–16-i Európai Tanács által adott felhatalmazással –
folytatni kell a gyors reagálású erő kiépítését; ösztönzi a Bizottságot, hogy az 
éghajlatváltozás ügyének kezelésekor egyik célkitűzése a katasztrófa-megelőzés 
legyen;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 6
3a. bekezdés (új)

3a. hangsúlyozza az önkéntes fogyasztói magatartás fejlesztését, ami – a nemzeti 
jogalkotási kereteken túlmenően – pozitív hatással járhat abból a szempontból, hogy 
a piaci szereplők nagyobb mértékben és erőteljesebben vegyék figyelembe a 
környezet védelmét;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 7
4a. bekezdés (új)

4a. hangsúlyozza, hogy a regionális fejlesztési programokban figyelembe kell venni a 
NATURA 2000 programot annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen 
egymással a biológiai sokféleség védelmének elve és a lakosság életminőségének 
továbbfejlesztése és javítása; véleménye szerint e tekintetben széleskörű tájékoztatási 
és a bevált gyakorlatokat népszerűsítő kampányt kell indítani annak 
megmutatására, hogy az egymásnak látszólag ellentmondó két megközelítés megfér 
egymással;
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Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 8
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a regionális és helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak 
szükségességét az energiahatékonyság terén bevált gyakorlatok kevésbé fejlett régiók 
számára történő továbbadása céljából; támogatja a határokon átnyúló 
környezetvédelmi együttműködés előmozdítását az Európai Unióval szomszédos 
országokban és régiókban, például a fekete-tengeri, a balti-tengeri és a mediterrán 
régióban;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 9
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak szükségességét az 
energiahatékonyság terén bevált gyakorlatok kevésbé fejlett régiók számára történő 
továbbadása és használatba vétele céljából; támogatja a határokon átnyúló 
környezetvédelmi együttműködés előmozdítását az Európai Unióval szomszédos 
országokban és régiókban, például a fekete-tengeri, a balti-tengeri és a mediterrán 
régióban;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 10
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak szükségességét az 
energiahatékonyság terén bevált gyakorlatok valamennyi régió számára történő 
továbbadása céljából; támogatja a határokon átnyúló környezetvédelmi 
együttműködés előmozdítását az Európai Unióval szomszédos országokban és 
régiókban, például a fekete-tengeri, a balti-tengeri és a mediterrán régióban;
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Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 11
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak szükségességét az 
energiahatékonyság terén bevált gyakorlatok kevésbé fejlett régiók számára történő 
továbbadása céljából; támogatja a határokon átnyúló környezetvédelmi 
együttműködés előmozdítását az Európai Unió tagállamai között, valamint az 
Európai Unióval szomszédos országokban és régiókban, például a fekete-tengeri, a 
balti-tengeri és a mediterrán régióban, nevezetesen a határokon átnyúló szennyezés 
megelőzése céljából;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 12
6. bekezdés

6. emlékeztet arra, hogy az innovatív, környezetbarát technológiákba, valamint az 
építmények ökologikus tervezésébe, a végfelhasználás energetikai hatékonyságába 
és az energetikai kiválóságba való befektetés a rövid távon esetleg magas költségek 
ellenére hosszú távon rendkívül kedvező, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
a régiók ösztönözzék a vállalatokat e befektetések teljes mértékű kihasználására;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 13
7. bekezdés

7. ösztönzi a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy a strukturális 
alapok által nyújtott új befektetési lehetőségeket optimálisan használják ki, és 
szüntessék meg a környezetre káros támogatásokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a műveleti programok hozzájáruljanak a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok jobb végrehajtásához és az EU-szerte megvalósított fenntartható fejlődés 
hosszú távú céljához;
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Or. en

Módosítás, benyújtotta: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 14
7. bekezdés

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy a strukturális alapok által nyújtott új befektetési 
lehetőségeket és az új szomszédsági programokat optimálisan használják ki, annak 
biztosítása érdekében, hogy a műveleti programok hozzájáruljanak a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtásához és az EU-szerte megvalósított 
fenntartható fejlődés hosszú távú céljához;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 15
7. bekezdés

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy a strukturális alapok által nyújtott új befektetési 
lehetőségeket optimálisan használják ki, annak biztosítása érdekében, hogy a műveleti 
programok hozzájáruljanak a közösségi környezetvédelmi jogszabályok jobb 
végrehajtásához és az EU-szerte megvalósított fenntartható fejlődés hosszú távú 
céljához, összhangban a többi tematikus prioritással;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Elspeth Attwooll

Módosítás: 16
7a. bekezdés (új)

7a. nevezetesen kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy a strukturális 
alapok támogatásából részesülő projektek tiszteletben tartsák a környezet 
védelmének és javításának az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 17. cikkében szereplő 
célkitűzését;

Or. en
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Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 17
8. bekezdés

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a mérhető célkitűzések és minőségi feltételek 
meghatározásának elősegítésére irányuló világos keret biztosításával segítse a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokat abban, hogy közös fenntartható közbeszerzési 
eljárásba kezdhessenek.

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 18
8. bekezdés

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a mérhető célkitűzések és minőségi feltételek 
meghatározásának elősegítésére irányuló világos keret biztosításával segítse a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokat abban, hogy közös fenntartható közbeszerzési 
eljárásba kezdhessenek.

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 19
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja a Bizottságot – emlékeztetve a megújuló energiaforrásokból történő 
energiatermelés fontosságára –, hogy hozzon létre támogatási keretet az 
energiahatékonyság javítására, vagy a hatályos gazdaságtámogató intézkedéseket 
terjessze ki arra a termelési módra is, amely lehetőséget ad a megújuló 
energiaforrásokból származó energiának a fosszilis energia szállítására szolgáló 
meglévő szállítási hálózatba történő bevezetésére;

Or. hu
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Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 20
8b. bekezdés (új)

8b. emlékezteti a Bizottságot, hogy – figyelemmel a megújuló energiaforrások 
felhasználásának szükségességére – a bioüzemanyagok előállítására szolgáló első 
generációs eljárások a fenntartható fejlődés szempontjából súlyos kérdéseket vetnek 
fel, és ezért az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy ezen előállítási 
eljárásokat olyan eljárásokkal helyettesítse, amelyeknek köszönhetően a 
megművelhető területeken nem termesztenek üzemanyag-előállítás céljából 
növényeket, hanem a mezőgazdasági hulladékokat használják fel bioüzemanyag 
előállítására.

Or. hu
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