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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0135/78

Módosítás 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati és környezetvédelmi 
szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA 
saját forrásai kiegészítik azokat a 
beruházásokat, amelyek annak az átfogó 
célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az 
EU költségvetési kiadásainak 50%-a 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését 
szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
önkéntesen átcsoportosított források teljes 
mértékben hozzá tudnak járulni e cél 
eléréséhez.
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11.9.2020 A9-0135/79

Módosítás 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A nők sajátos helyzetének és az 
átállásban betöltött szerepének kezelése 
érdekében elő kell mozdítani a nemek 
közötti egyenlőséget.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Módosítás 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE 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 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat, beleértve azokat a 
kkv-kat is, amelyek részben vagy egészben 
helyi önkormányzatok tulajdonában 
vannak. 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 
tisztességes és fenntartható 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 
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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.

jelentős számú tisztességes és fenntartható 
munkahely létrehozását és fenntartását 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben, fenntarthatónak kell 
lenniük, és adott esetben összhangban kell 
állniuk „a szennyező fizet” elvvel és „az 
energiahatékonyság az első” elvvel. 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.

_________________ _________________
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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11.9.2020 A9-0135/81

Módosítás 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony és 
mérhető végrehajtását. A szén fokozatos 
kivonására a nemzeti jogban rögzített 
kötelező érvényű határidő meglétének a 
MÁTA-ból való finanszírozás 
előfeltételének kell lennie. Fontos, hogy a 
kivonás dátumának megállapítása 
nyilvános vitákon és a lehető legszélesebb 
körű beleegyezésen alapuljon. E 
tekintetben a tagállamoknak társadalmi 
párbeszéd keretében és a releváns érdekelt 
felekkel együttműködésben – összhangban 
az (EU).../... [új CPR] rendelet 6. cikkében 
lefektetett partnerségi elvvel – és a 
Bizottság támogatása mellett méltányos 
területi átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban – és adott 
esetben azon túlmutatóan – részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Módosítás 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az uniós energia- és éghajlat-
politikai célok 2030-ig történő 
megvalósítására, illetve az (EU).../... 
rendeletben [európai klímarendelet] 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítására irányuló 
átállási folyamatból adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területek lakossága, 
gazdasága és környezete számára.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Módosítás 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

d) a megfizethető tiszta energiát és 
ezzel kapcsolatos rendszereket szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra, az elektromosság-
tárolási technológiákra és a fenntartható 
megújuló energiára irányuló beruházások, 
amennyiben munkahelyteremtéshez és a 
fenntartható foglalkoztatás magas szinten 
tartásához vezetnek;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Módosítás 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az épületek energetikai felújítását 
célzó beruházások, összhangban az 
épületkorszerűsítési kezdeményezéssel;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Módosítás 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a leginkább érintett régiókban az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, 
különösen a szociális lakhatásra, valamint 
az energiahatékonyság, a klímasemleges 
megközelítés és az nulla kibocsátású 
távfűtés előmozdítására irányuló 
projektekbe történő beruházások;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Módosítás 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése, átképzése és képzése, 
különös tekintettel a kihasználatlan vagy 
alacsony képzettségi szinttel, illetve a 
hagyományos oktatási és képzési 
lehetőségekhez egyenlőtlen hozzáféréssel 
rendelkezőkre, valamint a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) fiatalokra, a zöld 
és erőforrás-hatékony társadalomra való 
igazságos átálláshoz szükséges 
készséghiány áthidalásának céljával;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Módosítás 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség, valamint a nők 
munkaerő-piaci részvételének és 
vállalkozóvá válásának előmozdítása;

Or. en


