
AM\1213064HU.docx PE655.425v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0135/67

Módosítás 67
Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozása
(2020/0006(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók és álláskeresők – 
különösen a nők – továbbképzésére, 
átképzésére, képzésére és a számukra 
nyújtott tanácsadásra és egyéb támogatási 
szolgáltatásokra azzal a céllal, hogy 
segítse őket az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
illetve hogy a zöld gazdaság céljaira 
alkalmas új képességeket sajátítsanak el, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. A 
társadalmi kohézió előmozdításának a 
MÁTA keretében nyújtott támogatás 
vezérelvének kell lennie. A MÁTA-nak 
továbbá ki kell terjednie az átmenet 
társadalmi mellékhatásainak enyhítésére 
irányuló intézkedésekre, például az 
alacsony jövedelmű csoportokat érintő 
növekvő lakhatási és energiaköltségekre.
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Módosítás 68
Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozása
(2020/0006(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
átalakulásának megkönnyítése érdekében 
a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba, 
mikrovállalkozásokba és -vállalkozókba, 
szociális vállalkozásokba és 
szövetkezetekbe irányuló fenntartható 
termelőberuházásokat annak érdekében, 
hogy segítse azokat üzleti tevékenységeik 
új irányba terelésében és új lehetőségek 
teremtésében. Termelőberuházás alatt 
olyan, a vállalkozások állóeszközeibe vagy 
immateriális javaiba való beruházások 
értendők, amelyek célja termékek és 
szolgáltatások előállítása, hozzájárulva 
ezzel a bruttó felhalmozáshoz, a 
növekedéshez és a fenntartható 
foglalkoztatáshoz. Fenntartható 
beruházás alatt az (EU) 2019/2088 
európai parlamenti és tanácsi rendelet13a 
2. cikkének 17. pontja szerinti beruházás 
értendő. Csak akkor támogatható 
termelőberuházás, ha emellett a 
munkahelyek átállás következtében történő 
megszűnése jelentős számú munkahely 
létrehozásával vagy védelmével jár, és nem 
vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem 
annak az eredménye Fenntarthatósági 
átvilágítási mechanizmust kell bevezetni a 
környezetre, az éghajlatra vagy a 
társadalomra gyakorolt esetleges káros 
hatások kiszűrése érdekében. A meglévő 
ipari létesítményekbe – többek között az 
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területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. 
és 108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, 
hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott 
támogatást olyan vállalkozásokra kell 
korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatálya alá tartozó létesítményekbe – 
történő beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben, fenntarthatónak kell 
lenniük, és összhangban kell állniuk „a 
szennyező fizet” elvvel és „az 
energiahatékonyság az első” elvvel. A 
MÁTA-nak arra kell törekednie, hogy az 
éghajlatvédelmi átállással kapcsolatban 
csak olyan beruházásokat támogasson, 
amelyek gazdaságilag életképesek közép- 
és hosszú távon, és hozzáadott értéket 
jelentenek az érintett terület számára. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
folyamatosan nyomon kell követniük a 
MÁTA-ból nyújtott beruházások 
életképességét.

_________________ _________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).
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