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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0022) és módosított javaslatára (COM(2020)0460) javaslatára,

– tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 322. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0007/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– az Európai Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően,

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0135/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez.

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C alatt tartását kitűző Párizsi 
Megállapodás végrehajtásával, az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával és a szociális jogok 
európai pillérével kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre 
összpontosítja. E rendelet az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményben (a 
továbbiakban: az európai zöld 
megállapodás)11 meghatározott prioritások 
egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást a 
fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
költségeinek kezeléséhez, figyelembe véve 
a Covid19-pandémia hatását.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11 COM(2019)0640, 2019. december 11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020)0021, 2020. január 14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos (2) A klímasemleges és körforgásos 
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gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatást gyakorol azokra a 
régiókra, amelyek nagymértékben 
függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – 
elsősorban a széntől, a lignittől, az 
energetikai célú felhasználású tőzegtől és 
az olajpalától – és a kibocsátásintenzív 
iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak 
azzal a kockázattal jár, hogy az 
éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében 
az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel 
zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között 
– különösen a legkülső régiók, a távoli, a 
szigeti, a földrajzilag hátrányos helyzetű, 
valamint az elnéptelenedés demográfiai 
kihívásával küzdő területek esetében – nő 
a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
céljai szempontjából káros egyenlőtlenség.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak, mindenki számára 
méltányosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie. Ezért az 
Uniónak, a tagállamoknak és régióiknak 
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átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági, társadalmi és környezeti 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, 
hogy senki ne maradjon le.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió 2050-ig történő 
klímasemlegességre való átállásából adódó 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
következmények kezeléséhez, különös 
tekintettel az átállási folyamatban érintett 
munkavállalókra, azáltal, hogy a 
fenntartható gazdaság, a zöld 
munkahelyek és a közegészségügy 
előmozdítása révén regionális szinten 
egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-
politikai és szociális célú ráfordításait.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
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átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje és kompenzálja az 
éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen 
hatásait, és előmozdítsa a kiegyensúlyozott 
társadalmi-gazdasági átállást, amely 
visszaszorítja a társadalmi 
bizonytalanságot és az instabil üzleti 
környezetet. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával, a természeti erőforrások 
regenerálásával, valamint a 
foglalkoztatásra és az életszínvonalra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Módosítás 6

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. 

(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 környezeti 
szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA 
saját forrásai kiegészítik azokat a 
beruházásokat, amelyek annak az átfogó 
célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az 
EU költségvetési kiadásainak 30%-a 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését 
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Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
önkéntesen átcsoportosított források teljes 
mértékben hozzá tudnak járulni e cél 
eléréséhez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat. A MÁTA létrehozása nem 
vezethet a kohéziós alapok csökkentéséhez 
vagy az azokból való kötelező 
átcsoportosításokhoz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak – illetve a 
közelmúltig támaszkodtak – fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit a leginkább érintett területekre 
kell összpontosítani és annak megfelelően 
kell elosztani, hogy a tagállamok milyen 
mértékben képesek finanszírozni a 
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klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat, 
különös tekintettel a legkevésbé fejlett 
régiókra, a legkülső régiókra, a 
hegyvidéki régiókra, a szigetekre, a gyéren 
lakott, vidéki, távoli és földrajzilag 
hátrányos helyzetű területekre, amelyek 
kis népessége megnehezíti az energia 
klímasemlegességre való átállását, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiinduló helyzetét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását.

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a városok és más települések 
közvetlenül hozzáférhessenek a MÁTA 
forrásaihoz, melyeket objektív 
szükségleteik alapján kell a 
rendelkezésükre bocsátani.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi és 
társadalmi kötelezettségvállalásainak és 
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tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának az európai zöld 
megállapodás és a szociális jogok európai 
pillére céljainak figyelembevételével 
előnyben kell részesítenie az embereket, 
közösségeket és helyi gazdaságokat 
támogató és hosszú távon fenntartható 
beruházásokat. A finanszírozásban 
részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk 
a fenntartható, klímasemleges, 
szennyezőanyag-mentes és körforgásos 
gazdaságra való fokozatos és teljes 
átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a képzettséget 
igénylő munkavállalás fenntartása és 
növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció, a konnektivitás és az 
intelligens és fenntartható mobilitás terén 
zajló innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
gazdasági, társadalmi és energetikai 
jellemzőit. A kultúra, az oktatás és a 
közösségépítés fontosságát az átállási 
folyamatban többek között olyan 
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tevékenységek támogatásával kell 
megvalósítani, amelyek a bányászati 
örökséggel foglalkoznak.

__________________ __________________
13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773.

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773.

Módosítás 11

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 és képzésére 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.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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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 
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 

(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 teremtését 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.



RR\1210220HU.docx 15/352 PE648.609v04-00

HU

kijelölt területeken találhatóak.

__________________ __________________
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.).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA-n keresztül a kkv-któl 
eltérő vállalkozásokba történő 
termelőberuházások támogatását 
a(z).../.../EU [CPR] rendelet 102. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott kevésbé 
fejlett és átmeneti régiókra kell korlátozni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásai önkéntes 
alapon megerősíthetők az ERFA-ból és az 
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származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 15

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. 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.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 2030-
ra vonatkozó uniós éghajlat-politikai 
célokhoz és a klímasemleges gazdaság 
2050-ig való megvalósítása érdekében 
folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények átalakítását vagy 
bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakítását, fenntartva és 
kiterjesztve eközben az érintett területeken 
a foglalkoztatási lehetőségeket a 
társadalmi kirekesztés megelőzése 
érdekében. Figyelembe kell venni az olyan 
súlyosbító tényezőket, mint a 
munkanélküliségi ráta és az 
elnéptelenedési tendenciák. Pontosan meg 
kell határozni ezeket a területeket, 
amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak 
kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait, szükségleteit és lehetőségeit, és 
oly módon kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseivel 
is összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek 
lakosságának, gazdaságának és 
környezetének támogatását – a tagállamok 
önállóan nem tudják kielégítően 
megvalósítani. Ennek főbb okai egyrészt a 
különböző területek fejlettségi szintjében 
mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
és a magas szintű szociális és 
környezetvédelmi normáknak való 
megfelelést és a munkavállalói részvétel 
előmozdítását biztosító koherens 
végrehajtási keret iránti igény. Mivel e 
célkitűzések az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás 18

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 

(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, illetve a 
klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig 
történő megvalósítására irányuló átállási 
folyamatból adódóan súlyos társadalmi-
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szembesülő területeknek. gazdasági kihívásokkal szembesülő 
területek lakossága, gazdasága és 
környezete számára.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a Párizsi Megállapodás 
céljaival összhangban a klímasemleges 
gazdaság 2050-ig, illetve a köztes célok 
2030-ig történő megvalósítására irányuló 
átállás társadalmi, foglalkoztatási, 
gazdasági és környezeti hatásai 
kezelésének lehetővé tétele a régiók, az 
emberek, a vállalkozások és más érdekelt 
felek számára”.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege folyó 
árakon 11 270 459 000 EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

(2) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 25 358 532 750 EUR (a 
továbbiakban: fő összeg), és az nem 
származhat az (EU).../... [új CPR] rendelet 
hatálya alá tartozó más alapok 
forrásainak átcsoportosításából. A fő 
összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
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forrásokkal növelhető.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.

(3) Valamely tagállam kérésére az e 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
említett összeg a 2025–2027 közötti évekre 
is rendelkezésre bocsátható. Az e cikk (1) 
bekezdésében említett összeg tagállamok 
szerinti éves bontását minden időszakra 
vonatkozóan, az I. mellékletben 
meghatározott módszertannak megfelelően 
bele kell foglalni a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett bizottsági 
határozatba.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Zöldprémium-mechanizmus

A 3. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében és a 3a. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
összegek teljes értékének 18%-a kiosztásra 
kerül a tagállamok között 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
csökkentésének üteme és utolsó átlagos 
bruttó nemzeti jövedelmük hányadosa 
szerinti mértékben.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. cikk
A legkülső régiókra és szigetekre 

vonatkozó külön juttatások
A 3. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében és a 3a. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
összegek teljes értékének 1–1%-a az 
EUMSZ 349. cikkében említett szigeteket, 
illetve legkülső régiókat megillető külön 
juttatás, amelyet az érintett tagállamok 
kapnak meg.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) mikrovállalkozásokba és kkv-kba – 
köztük induló innovatív vállalkozásokba és 
a fenntartható idegenforgalomba – 
történő, munkahelyteremtést, 
korszerűsítést, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező fenntartható 
termelőberuházások;

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) új vállalkozások létrehozására és a 
meglévők fejlesztésére irányuló – többek 
között üzleti inkubátorházak és 
konzultációs szolgáltatások révén 
megvalósuló –, munkahelyteremtést 
eredményező beruházások;
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szociális infrastruktúrára 
irányuló, munkahelyteremtést és 
gazdasági diverzifikációt eredményező 
beruházások;

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – többek között 
egyetemeken és állami kutatóintézetekben 
zajló tevékenységekbe – történő és a 
fejlett, piacképes technológiák átadását 
előmozdító beruházások;

Módosítás 28

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 energiatárolási 
technológiákra és a fenntartható megújuló 
energiára irányuló beruházások, 
amennyiben munkahelyteremtéshez és a 
fenntartható foglalkoztatás magas szinten 
tartásához vezetnek;
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az intelligens és fenntartható 
mobilitásra, valamint a környezetbarát 
közlekedési infrastruktúrára irányuló 
beruházások;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra, a digitális 
innovációra és a digitális konnektivitásra 
irányuló beruházások, beleértve a digitális 
és precíziós gazdálkodást;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a zöld infrastruktúrára és a 
területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint 
rozsdaövezeti beruházási és újratelepítési 
projektekre irányuló beruházások, amikor 
a „szennyező fizet” elv nem alkalmazható;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) általános érdekű szociális és 
közszolgáltatások létrehozása és 
fejlesztése;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a kultúra, az oktatás és a 
közösségépítés területén történő 
beruházások, beleértve az anyagi és 
szellemi bányászati örökség és a közösségi 
központok hasznosítását;

Módosítás 35

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;
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek, a tevékeny időskor 
támogatása és a pályamódosító 
munkavállalóknak nyújtott 
jövedelemtámogatás;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők, különösen a nők, a 
fogyatékossággal élő személyek és a 
kiszolgáltatott csoportok aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA a(z) .../... [új CPR] 
rendelet 102. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott kevésbé fejlett és átmeneti 
régiókban a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához 
munkahelyteremtés céljából, ha 
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megfelelnek a munkahelyteremtésre, a 
nemek közötti egyenlőségre és az egyenlő 
díjazásra vonatkozó szociális céloknak és 
a környezetvédelmi céloknak, valamint ha 
elősegítik a klímasemleges gazdaságra 
való átállást a tevékenységek áthelyezése 
nélkül, összhangban a(z) .../... [új CPR] 
rendelet 60. cikkének (1) bekezdésével.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat az e 
rendelet 7. cikke (2) bekezdésének i) 
pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják, továbbá azok 
teljesítik az e bekezdés második 
albekezdésében foglalt egyéb feltételeket. 
A szóban forgó beruházások csak akkor 
támogathatók, ha szükségesek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a 
nehézségek az energetikai átállás 
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folyamatából erednek, vagy 2020. február 
15. után kezdődtek és a Covid19-válságból 
erednek; 

__________________ __________________
16 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. 
június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
szállításával, forgalmazásával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások, 
kivéve, ha összhangban vannak az (1a) 
bekezdéssel;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
ahol a piac versenyképes feltételek mellett 
egyenértékű megoldásokat kínál a 
fogyasztóknak;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kkv-któl eltérő vállalkozásokba 
történő beruházások, amelyek 
munkahelyek és termelési folyamatok 
egyik tagállamból egy másikba vagy 
harmadik országba történő áthelyezésével 
járnak;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) olyan, NUTS 2. szintű régióban 
végzett műveletek, ahol a program 
időtartama alatt új szén-, lignit- vagy 
olajpalabánya, illetve tőzegkitermelési 
terület megnyitását vagy ideiglenesen 
bezárt szén-, lignit- vagy olajpalabánya, 
illetve tőzegkitermelési terület újbóli 
megnyitását tervezik.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjától eltérve a szén, lignit, olajpala 
vagy tőzeg kitermelésére és égetésére 
nagymértékben támaszkodó régiók 
esetében a Bizottság jóváhagyhat olyan, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket, amelyek földgázzal kapcsolatos 
tevékenységekbe történő beruházásokat 
tartalmaznak, feltéve, hogy e 
tevékenységek az (EU) .../2020 rendelet 
[taxonómiai rendelet] 3. cikkével 
összhangban környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősülnek és a 
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következő feltételek mindegyikének 
megfelelnek:
a) áthidaló technológiaként 
alkalmazzák azokat a szén, a lignit, a 
tőzeg vagy az olajpala kiváltása 
érdekében;
b) a fenntartható rendelkezésre állás 
határain belül maradnak vagy 
összeegyeztethetők a tiszta hidrogén, a 
biogáz és a biometán használatával;
c) a szén, a lignit, a tőzeg vagy az 
olajpala teljes körű fokozatos 
megszüntetésének felgyorsítása révén 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos uniós 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához;
d) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és 
a légszennyezés jelentős csökkenését és az 
energiahatékonyság növekedését 
eredményezik;
e) hozzájárulnak az 
energiaszegénység kezeléséhez;
f) nem akadályozzák a megújuló 
energiaforrások fejlesztését az érintett 
területeken, továbbá összeegyeztethetők és 
szinergiában állnak a megújuló 
energiaforrások későbbi használatával.
Megfelelően indokolt esetekben a 
Bizottság az (EU) .../2020 rendelet 
[taxonómiai rendelet] 3. cikkével 
összhangban a feltételeket nem teljesítő 
tevékenységekre irányuló beruházásokat 
is jóváhagyhat, amennyiben azok 
megfelelnek az e bekezdés első 
albekezdésében meghatározott 
valamennyi egyéb feltételnek, és a 
tagállam a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervben igazolni tudja e 
tevékenységek támogatásának 
szükségességét, és azok összhangban 
állnak az uniós energia- és éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és 
jogszabályokkal, valamint a tagállam 
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nemzeti energia- és klímatervével.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek vagy 
gazdasági tevékenységek találhatók, a 7. 
cikknek megfelelően kidolgozott és a 
Bizottság által valamely program vagy 
programmódosítás részeként jóváhagyott, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek alapján. A programozott források 
egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság – hacsak jóváhagyásának 
megtagadását megfelelően nem 
indokolja – abban az esetben hagy jóvá 
egy programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket 
megfelelően azonosítják, és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, a 2050-
ig elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéssel, annak 2030-ig elérendő 
köztes céljaival, valamint a szociális jogok 
európai pillérével.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA számára átcsoportosított ERFA- és 
ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a 3a. cikk 
(1) bekezdésében említett források nélkül 
a MÁTA-ból nyújtott támogatás 
összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat. E 
forrásokat önkéntes alapon ki lehet 
egészíteni az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban átcsoportosított 
forrásokkal. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legfeljebb másfélszerese az 
adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított forrásoknak 
meg kell őrizniük eredeti célkitűzéseiket, 
és azokat bele kell foglalni az ERFA és az 
ESZA+ tematikus koncentrációs 
szintjeibe.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA-t az egyes régiók 
legsérülékenyebb közösségei számára 
dolgozták ki, ezért a MÁTA keretében 
finanszírozott, a 2. cikkben foglalt egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek a vonatkozó költségek legfeljebb 
85%-át kitevő társfinanszírozásban 
részesülnek.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) Az (EU) .../... rendelet [új CPR] 
6. cikkében megállapított partnerség 
elvével összhangban és – adott esetben – 
az EBB és az EBA támogatásával a 
tagállamok az érintett területek illetékes 
helyi és regionális hatóságaival 
együttműködve egy vagy több, az (EU) 
2016/2066 bizottsági rendelettel17 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. 
szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több 
érintett területre kiterjedő, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervet 
dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 

a) a 2030-ra meghatározott uniós 
éghajlati célok elérése, valamint a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
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klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

megvalósuló átállás nemzeti szintű 
folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek ütemtervét;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása, beleértve az olyan mutatókat, 
mint a munkanélküliségi ráta és az 
elnéptelenedési mutató;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások hatásának felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, az állami bevételek potenciális 
hatásának, a fejlesztési szükségleteknek és 
célkitűzéseknek, valamint az 
energiaszegénységgel kapcsolatos 
kihívásoknak az azonosítása.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, demográfiai, gazdasági, 
egészségügyi és környezeti hatásainak 
kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése;

e) adott esetben az egyéb nemzeti, 
regionális vagy területi stratégiákkal és 
tervekkel való konzisztencia felmérése;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
tájékoztató jellegű felsorolása és a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket és – adott 
esetben – az EBB-t és az EBA-t.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a 
Bizottság jóváhagyja az (EU) [új CPR] 
rendelet [14. cikkének (2) bekezdése] 
értelmében benyújtott programmódosítási 
kérelmet, a célértékeket nem vizsgálják 
felül.

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-
át nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 

A program végső teljesítményjelentése 
alapján a Bizottság pénzügyi korrekciókat 
hajthat végre az (EU) .../... [új CPR] 
rendelettel összhangban.
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prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Átmeneti rendelkezések

A tagállamok ....-ig [e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy év] 
átmeneti időszakot kapnak a területi 
méltányos átállásra vonatkozó tervek 
előkészítésére és elfogadására. Az 
átmeneti időszak alatt valamennyi 
tagállam teljes mértékben jogosult az e 
rendelet szerinti finanszírozásra, amelyet 
a Bizottság nem vehet figyelembe a 
kötelezettségvállalás visszavonására vagy 
a finanszírozás elvesztésére vonatkozó 
döntés meghozatalakor.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottságnak legkésőbb a következő 
többéves pénzügyi keret félidős vizsgálata 
végén felül kell vizsgálnia a Méltányos 
Átállást Támogató Alap végrehajtását, és 
értékelnie kell a hatóköre módosításának 
lehetőségét, az (EU) 2020/... rendeletben 
[taxonómia rendelet] végrehajtott 
esetleges változtatásokkal, az (EU) 2020/... 
rendeletben [európai éghajlat-politikai 
rendelet] meghatározott uniós éghajlat-
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politikai célkitűzésekkel, valamint a 
fenntartható finanszírozásról szóló 
cselekvési terv végrehajtásának 
alakulásával összhangban. Ez alapján a 
Bizottság – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kísért – jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

A. Bevezetés

A 2021–2027 közötti időszak kohéziós politikai finanszírozásának felhasználását szabályozó 
jogalkotási javaslatokban az uniós beruházások egyik fő célkitűzése lesz a „zöldebb, 
karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átalakulás, a zöld és kék beruházás, a 
körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”. Ez a Párizsi Megállapodás végrehajtását 
szolgálja. Emellett a többéves pénzügyi keret összes kiadásának 25%-át éghajlatváltozással 
kapcsolatos tevékenységekre kell fordítani. 

Az európai zöld megállapodás még inkább megerősíti az EU zöldebb jövő iránti 
elkötelezettségét azáltal, hogy új növekedési politikát határoz meg Európa számára azzal – az 
Európai Tanács által 2019. december 12-én jóváhagyott – nagyra törő céllal, hogy 2050-ig 
megvalósuljon a klímasemlegesség. 

A zöld gazdaság és a klímasemlegesség felé vezető úton azonban különös nehézségek 
merülnek fel, amelyekkel sürgősen szembe kell néznünk. Számos olyan régió van például, 
amely még mindig a fosszilis tüzelőanyagoktól függ vagy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásával járó ipari folyamatoktól. E régiók klímasemleges gazdaságra való átállása ezért 
hatalmas kihívást jelent. A magas üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitású vagy fosszilis 
tüzelőanyagok, például a szén és a lignit termelésén és felhasználásán alapuló gazdasági 
tevékenységeknek elkerülhetetlenül csökkenniük kell mind a gazdasági teljesítmény, mind a 
foglalkoztatási szint tekintetében. Más, magas üvegházhatásúgáz-kibocsátású ágazatoknak fel 
kell hagyniuk a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó folyamatokkal: átalakításra szorulnak. 
Emellett számos, közvetetten a fent említett tevékenységektől függő munkahelynek is át kell 
alakulnia, vagy meg kell szűnnie. Mindezek a változások közvetlen hatással lesznek az 
emberek életére, és elkerülhetetlenül számos társadalmi kihívást fognak előidézni.

Az előadó ezért határozottan üdvözli, hogy a Bizottság – azzal, hogy a 2020 utáni 
finanszírozási időszakban egy igazságos átmenetet biztosító alap létrehozásáról szóló külön új 
rendelettervezetet nyújtott be – figyelmet szentelt ezeknek a társadalmi, gazdasági és 
környezeti kihívásoknak, és rámutatott az igazságos átmenet szükségességével kapcsolatos 
közös uniós válasz fontosságára. 

Az előadó véleménye szerint azonban ez a javaslat – az első, az európai zöld 
megállapodásban meghatározott prioritásokat végrehajtó jogalkotási javaslat, amely a 
fenntartható Európára vonatkozó beruházási terv részét képezi – még néhány további 
módosításra, kiegészítésre és kiigazításra szorul. Az előadót különösen aggasztja a 
klímasemleges gazdaságra való átállási folyamat társadalmi-gazdasági hatása, és szilárd 
meggyőződése, hogy az EU-nak az átmenetet anélkül kell megvalósítania, hogy tovább 
növelné a régiók közötti egyenlőtlenségeket, vagy hogy egyetlen polgárt is hátrahagyna.

B. A Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus szerkezete

Az előadó üdvözli a Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus hárompilléres struktúráját, 
amely a Méltányos Átállást Támogató Alapból, az InvestEU célzott programjából és az EBB 
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csoporttal közös közszektorbeli hiteleszközből áll. A Méltányos Átállást Támogató Alapot 
elsősorban támogatások nyújtására fogják felhasználni, és középpontjában a gazdasági 
diverzifikálás, valamint a munkavállalók és álláskeresők átképzése és aktív befogadása áll, 
míg a másik két pillér a magánberuházásokat hivatott vonzani és a közfinanszírozást 
fellendíteni. 

Az előadó arra is rámutat, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot megosztott irányítás 
keretében, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal és érdekelt felekkel szoros 
együttműködésben hajtják végre, mivel ez biztosítja az átmenet stratégiájával kapcsolatos 
felelősségvállalást. A partnerségi elvnek való megfelelés szintén kulcsfontosságú, mivel ez 
biztosítja a gazdasági és szociális partnerekkel való konzultációt a programozással és a 
végrehajtással kapcsolatos kérdésekben.

C. A támogatás hatóköre

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA támogatni fogja a gazdasági diverzifikációval, a 
munkavállalók átképzésével és a környezeti rehabilitációval kapcsolatos tevékenységeket. Ez 
a tevékenységek széles körét öleli fel, például az alábbiakba történő beruházásokat: kkv-k, 
K+I, energiával kapcsolatos technológiák és infrastruktúrák, digitalizálás, rehabilitálás, 
körforgásos gazdaság, a munkavállalók továbbképzése és átképzése, valamint az álláskeresők 
támogatása és befogadása. A tevékenységek listájának azonban még szélesebb körűnek kell 
lennie annak lehetővé tétele érdekében, hogy a régiók, az emberek, a vállalkozások és más 
érdekelt felek hatékonyan szembe tudjanak nézni a klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti következményeivel. 

Az előadó kizárná a MÁTA-finanszírozásból a kkv-któl eltérő vállalkozásokba történő 
befektetéseket, ha a munkahelyeket és a termelési folyamatokat egyik tagállamból a másikba 
vagy harmadik országba helyezik át. Az előadó egyetért továbbá azzal, hogy a 
finanszírozásból kizárják a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházásokat, de úgy véli, 
hogy a földgázzal kapcsolatos tevékenységekre irányuló beruházásoknak bizonyos szigorú 
feltételek mellett támogathatónak kell lenniük.

D. Költségvetés

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA az energetikai átállást fogja előmozdítani, illetve a 
tevékenységek sokkal szélesebb körét fogja támogatni három tág kategóriában: szociális 
támogatás, gazdaságélénkítés és a földterületek helyreállítása. Az előadó üdvözli továbbá a 
Bizottság módosított javaslatát, amely lényegesen nagyobb költségvetést és további forrásokat 
javasol az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből. Mivel azonban az EU ambiciózus politikai 
célkitűzései csak ambiciózus költségvetéssel érhetők el, még több forrásra van szükség, és 
ezek nem veszélyeztethetik a többi kohéziós alap finanszírozását. Emellett a MÁTA forrásait 
önkéntes alapon ki lehet egészíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó 
átcsoportosításokkal.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy jutalmazni kell a tagállamok által tett további 
erőfeszítéseket, amelyek a célértéket meghaladó kibocsátáscsökkentéshez vezetnek. Az 
előadó ezért támogatja az olyan ösztönzők bevezetését, mint a Zöldprémium-mechanizmus, 
amely további juttatásokkal jutalmazza azokat a tagállamokat, amelyek nagyobb sebességgel 
csökkentik üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat.  Az előadó véleménye szerint különös 
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figyelmet kell fordítani a szigetekre és a legkülső régiókra is, külön támogatást biztosítva 
számukra. 

E. Következtetések

Ez a jelentés intenzív tárgyalások és kompromisszumok eredménye. Az előadó különösen 
köszönetet kíván mondani a többi képviselőcsoport árnyékelőadóinak, valamint az öt 
társbizottság és két másik bizottság véleményének előadóinak a véleményért. Az előadó 
várakozással tekint a nyári szünet utáni intenzív intézményközi tárgyalások elé.
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VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója (*): Siegfried Mureşan

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó teljes mértékben támogatja a Méltányos Átállást Támogató Alapot (MÁTA), 
összhangban a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és saját 
forrásokról szóló 2019. október 10-i parlamenti állásfoglalással1.

Ebben az állásfoglalásban a Parlament felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
következő többéves pénzügyi keret teljes mértékben feleljen meg a Párizsi Megállapodásnak 
és hangsúlyozza, hogy a politikai és pénzügyi erőfeszítések terén – célkitűzéseinek elérése 
érdekében – sürgősen újabb ugrásszerű változásra van szükség, valamint hogy a legfontosabb 
társadalmi igazságossági feltételek alapján igazságos átmenetet kell biztosítani a szén-dioxid-
semleges gazdaság felé, hogy senki se maradjon le. 

Az előadó úgy véli, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot az előirányzatok növelése 
révén meg kell erősíteni annak érdekében, hogy az teljesíteni tudja ambiciózus célkitűzéseit. 
A MÁTA keretében történő finanszírozáshoz az egyéb uniós strukturális és beruházási alaptól 
függetlenül kell hozzáférni. Ezért az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok 
közötti legmagasabb szintű kiegészítő jelleget, az alap keretében történő finanszírozáshoz 
való hozzáférést nem szabad más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni a 
következő okok miatt:

1. A MÁTA az uniós kohéziós politika keretében alkalmazott többi eszközt egészíti ki. 
Központi szerepet fog játszani a klímasemlegesség felé vezető út egyik legnagyobb 
kihívásának leküzdésében. Ezért politikai jelentőségével összhangban a MÁTA 
működésének és elosztásának a lehető legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie 
az egyéb finanszírozási eszközöktől, ugyanakkor fenn kell tartani az azokkal való 
kiegészítő jelleget.

2. Az a követelmény, hogy a MÁTA allokációját a megfelelő strukturális alapokkal 

1 Az Európai Parlament állásfoglalása (2019. október 10.) a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját 
forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP).
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párosítsák, előzetesen megszabja a vonatkozó alapok felhasználását/ előzetesen 
felhasználja/lefoglalja az adott alapokat. A tagállamoknak kell eldönteniük, hogy 
gazdasági, társadalmi és területi jellemzőik alapján hogyan osztják el nemzeti 
keretüket, feltéve, hogy ez az elosztás megfelel az uniós jogi keretnek. Ha 
megköveteljük, hogy a MÁTA allokációját össze kell egyeztetni a kohéziós 
finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok számára, ami pluszterhet 
jelentene.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez.

(1) Az Unió 2021-2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodásban foglalt, 
a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5°C 
alatt tartására irányuló 
kötelezettségvállalás végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre 
és a szociális jogok európai pillérére 
összpontosítja E rendelet az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményben (a 
továbbiakban: európai zöld 
megállapodás)11 meghatározott prioritások 
egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást a 
fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez.
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_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára inkluzívnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, 
és senkit sem hagyhat az út szélén. Ezért 
az Uniónak és a tagállamoknak, valamint a 
különböző regionális és helyi 
szereplőknek kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás környezeti, 
társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük, a pozitív 
hatásokat pedig – mint amilyen az új, 
tisztességes és fenntartható munkahelyek 
létrehozása vagy a levegőminőség javítása 
– erősíteniük kell. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően, amely 
az uniós költségvetésből és a kapcsolódó 
eszközökből legalább 1 billió eurót 
mobilizál a fenntartható beruházásokra a 
következő tíz évben, a méltányos átállási 
mechanizmusnak, amely legalább 100 
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való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

milliárd eurót mobilizál, támogatnia kell 
az átállás által érintett régiók 
munkavállalóit és polgárait, kiegészítve a 
2021–2027 közötti többéves pénzügyi 
keret megfelelő programjainak zöld 
átállást támogató fellépéseit. Hozzá kell 
járulnia az Unió 2050-ig történő 
klímasemlegességre való átállásából adódó 
társadalmi és gazdasági következmények 
kezeléséhez, különös tekintettel a 
folyamatban érintett munkavállalókra, 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi 
átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 
helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja nem csak az, hogy mérsékelje 
és kompenzálja az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait, hanem az is, hogy a 
leginkább érintett területek, az ott élő 
emberek és különösen az érintett 
munkavállalók támogatása révén 
megteremtse és erősítse a jövőbeli pozitív 
hatásokat, továbbá elősegítse az éghajlat-
semlegességre való méltányos átállást 
2050-ig. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának, újrapozicionálásának 
és korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra, valamint az 
életszínvonalra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának elősegítéséhez és 
katalizálásához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
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CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg. Támogatást kell nyújtani azoknak a 
területeknek is, ahol a bányászati 
tevékenységek fokozatos megszüntetése 
után jelentős strukturális változások 
következnek be.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az uniós támogatás és 
finanszírozás alkalmazása során 
biztosítani kell, hogy valamennyi 
tagállamban valamennyi támogatható 
projekt összhangban legyen az Unió azon 
kötelezettségével, hogy 2050-ig 
megvalósítsa a klímasemlegességet;

Módosítás 6

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 

(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 kohéziós 
politikának és 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. 
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átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Az ERFA-ból és az ESZA+-ból önkéntes 
alapon átcsoportosított források 
hozzájárulhatnak e cél eléréséhez, és 
megkönnyíthetik a zöld átmenetet, 
miközben teljes mértékben hozzájárulnak 
az új, minőségi munkahelyekhez, az 
inkluzív fenntartható növekedéshez és a 
regionális fejlődéshez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Covid19-járvány fényében, 
valamint annak érdekében, hogy az Unió 
bizonyítsa a gazdasági fellendülés 
fenntartható fejlődés útján történő elérése 
iránti elkötelezettségét, a következő 
többéves pénzügyi keretnek és az európai 
helyreállítási tervnek magában kell 
foglalnia a MÁTA számára elkülönített 
összeg növelését. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) The resources of the JTF should 
be commensurate with its ambitious 
objective. A klímasemlegességre való 
áttérés hatásainak enyhítése érdekében a 
MÁTA-nak külön pénzügyi allokációval 
kell rendelkeznie, amely független az 
egyéb uniós strukturális és beruházási 
alapok allokációjától. A MÁTA-hoz való 
hozzáférést nem szabad más uniós 
alapokból történő átcsoportosításoktól 
függővé tenni. Az ilyen független 
hozzáférés lehetővé teszi a MÁTA 
megfelelő működését és a várt 
eredmények elérését, valamint 
kiszámíthatóságot teremt a 
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kedvezményezettek számára.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

(7) A MÁTA forrásai önmagukban 
nem lesznek elegendőek a 
klímasemlegességre való áttéréssel 
kapcsolatos valamennyi kihívás 
kezeléséhez. Ezért a MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
a MÁTA számára átcsoportosított 
önkéntes hozzájárulások nem érintik a 
kohéziós politika egyéb célkitűzéseit és az 
ERFA és az ESZA+ keretében más 
célokra programozott pénzügyi 
előirányzatokat. Az átcsoportosított 
hozzájárulások nem léphetik túl a 
tagállamoknak eredetileg az ERFA-ból és 
az ESZA+-ból elkülönített források 20%-
át.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az [Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság között a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló]+ 
intézményközi megállapodás [17.] 
cikkével összhangban a pénzügyi 
keretösszeg képezi az éves költségvetési 
eljárás során az elsődleges 
referenciaösszeget az Európai Parlament 
és a Tanács számára, és a költségvetési 
hatóság határozata alapján növelhető. 
Emellett a MÁTA pénzügyi keretösszeg 
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további tagállami hozzájárulásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal is növelhető, amelyek a 
költségvetési rendelet 21. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott eseteken felüli külső 
címzett bevételnek minősülnek.
_____________
+ A hivatkozás a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó intézményközi 
megállapodásnak megfelelően frissítendő.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell 
elosztani, hogy a tagállamok milyen 
mértékben képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra és kisebb mértékben a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám a pénzügyi 
eszközei elosztásának támogatnia kell a 
rászoruló tagállamokat azok pénzügyi 
kapacitása alapján a klímasemlegességre 
való átállás kezeléséhez szükséges 
beruházások végrehajtásában. E 
tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani a szigetekre, valamint a ritkán 
lakott és távoli területekre, ahol a 
klímasemlegességre történő energetikai 
átállás megvalósítása nagyobb kihívást 
jelent.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok. E 
szabályokat a költségvetési rendelet állapítja 
meg, meghatározva különösen a 
költségvetés elkészítésére és – vissza nem 
térítendő támogatás, közbeszerzés és 
pénzdíjak útján, valamint közvetett 
végrehajtás keretében történő – 
végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá 
rendelkezve a pénzügyi szereplők 
felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelmére is vonatkoznak, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és 
a hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] (EU).../... rendelettel összhangban és 
az ahhoz rendelt források keretein belül a 
MÁTA részeként helyreállítási és 
rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példa nélküli 
hatásainak kezelése érdekében. Ezeket a 
kiegészítő forrásokat úgy kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [Európai 
Helyreállítási Eszközről szóló] (EU).../... 
rendeletben előírt határidők betartása;
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat, és 
emellett szolgálnia kell az Unió természeti 
tőkéjének védelmét, megőrzését és 
gyarapítását, valamint elő kell mozdítania 
az egészséget és a jóllétet a környezeti 
kockázatok és hatások összefüggésében. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
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tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

tevékenységeket előmozdítania. A 
támogatást azon közvetve érintett 
ágazatok és munkahelyek számára is 
elérhetővé kell tenni, amelyek a fosszilis 
tüzelőanyagok értékláncától és az 
üvegházhatásúgáz-intenzív ipari 
folyamatoktól függenek, például 
munkavállalók átképzésére. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

_________________ _________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-ból támogatást kell 
továbbá biztosítani – új munkahelyek 
létrehozásának feltétele mellett – a 
társadalmi, oktatási, egészségügyi és 
kulturális projektekre irányuló 
beruházások számára, különösen azokban 
a régiókban, amelyek gazdasága intenzív 
szén-dioxid-kibocsátású, és amelyeket 
érint az erőforrás-hatékony és 
karbonszegény gazdaságra való 
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strukturális átállás. Az ilyen beruházás 
biztosíthatja, hogy az átállás által érintett 
régiókban élő emberek számára 
elérhetőek legyenek a színvonalas 
közszolgáltatások és általános érdekű 
szolgáltatások, és így garantálható legyen 
a társadalmilag méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállás.

Módosítás 16

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 – köztük 
[az ESZA+-ról szóló] (EU) .../... rendelet 
szerinti energiaszegénység által sújtott és 
leginkább sérülékeny személyek – 
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, ágazatokon átívelően 
megvalósítsa a nemek közötti egyensúlyt, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz A nettó 
munkaerőpiaci hatás új, jó minőségű 
munkahelyeken keresztül történő 
létrehozása az éghajlatvédelmi átállás, 
valamint a méltányos átállási 
mechanizmus és a MÁTA általános célja.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Inkluzív politikákra és stratégiákra 
van szükség ahhoz, hogy a méltányos 
átállás során elkerülhető legyen az 
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egyenlőtlenségek súlyosbodása. A 
társadalmi kohézió előmozdításának kell 
lennie a Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében nyújtott támogatás fő 
szempontjának, előmozdítva a nemek 
közötti egyenlőséget, javítva a migránsok, 
a fiatal és az idősebb munkavállalók, 
valamint az alacsony képzettségű 
munkavállalók körülményeit, és 
biztosítva, hogy senki se maradjon le.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
MÁTA által finanszírozott prioritások 
végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének 
megfelelően hozzájáruljon a férfiak és 
nők közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához. 

Módosítás 19

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 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
újrapozicionálásának 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 



PE648.609v04-00 54/352 RR\1210220HU.docx

HU

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 
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.

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 
területi tervben, azoknak fenntarthatónak 
kell lenniük, és összhangban kell lenniük 
az energiahatékonyság elsődlegessége 
elvével. 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) 
bekezdésében felsorolt összes kategória 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. A 
vállalkozásoknak nyújtott 
termelőberuházások nem torzíthatják a 
vállalkozások közötti versenyt.

_________________ _________________
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 

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 
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(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.). (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályoknak 
rugalmasnak kell lenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
átalakulóban lévő régiók 
magánbefektetéseket vonzhassanak. Az új 
iránymutatások kidolgozásakor a 
Bizottságnak ezért figyelembe kell vennie 
az érintett régiók strukturális 
változásának problémáit is, miközben 
biztosítja a tisztességes versenyt a belső 
piacon. Az állami támogatási 
szabályoknak lehetővé kell tenniük a 
MÁTA-n keresztül támogatásban 
részesülő valamennyi régió számára, hogy 
még korai szakaszban hatékonyan 
kezeljék a munkahelyek elvesztésének 
veszélyét. Az alkalmazandó szabályok 
szerint megfelelő rugalmasságot kell 
lehetővé tenni, függetlenül a támogatott 
régiók státuszától.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas és koherens 
programozása végett, a tagállamoknak – a 
helyi és regionális önkormányzatokkal és 
a szociális partnerekkel 
együttműködésben – elő kell készíteniük, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
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vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait önkéntes 
alapon meg lehet erősíteni az ERFA-ból és 
az ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással, amennyiben ez a 
kiegészítés igazolható, és nem akadályozza 
helyi szinten azoknak a célkitűzéseknek a 
megvalósítását, amelyekre az ERFA-t és 
az ESZA+-t kiosztják. Egy önálló MÁTA-
program alternatívaként is elkészíthető, 
amennyiben objektív körülmények 
indokolják az ilyen cselekvési irányt.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a)  Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A MÁTA forrásai végrehajtásának 
minimalizálnia kell az alap 
kedvezményezettjeinek és az összes érintett 
szereplőnek az adminisztratív terheit és 
költségeit, összhangban az (EU).../... [új 
CPR] rendelet által bevezetett 
egyszerűsítési intézkedésekkel.
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Módosítás 24

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 
végrehajtását. E tekintetben a tagállamok 
az összes releváns érdekelt féllel szoros 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket készítenek, 
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. Ezenkívül a 
méltányos átállást támogató terveknek 
összhangban kell lenniük az (EU) .../... [új 
CPR] rendelet [23.] cikkében említett 
vonatkozó területi stratégiákkal, ideértve 
az intelligens szakosodási stratégiákat 
(S3), a nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveket és a szociális jogok 
európai pillérét, a MÁTA kialakítása és 
végrehajtása érdekében, amely magában 
foglalja a regionális gazdaságok 
diverzifikációjára irányuló helyi, 
regionális, nemzeti és uniós erőfeszítések 
stratégiai koordinációját, miközben 
biztosítja a méltányos és tisztességes 
átmenetet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Minden tagállamnak támogatnia 
kell az Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességi célját, hogy az 
ökológiai átállás sikeres legyen. Azok a 
tagállamok, amelyek még nem vállalták e 
célkitűzésnek a teljesítését, csak részleges 
hozzáférést kapnak a MÁTA szerinti 
nemzeti költségvetéshez. Ilyen esetben a 
tagállamok azon régiói élveznek előnyt, 
amelyek e célkitűzést vállalták.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása, a 
foglalkoztatás bővítése és a 
környezetromlás megakadályozása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek nagyobb 
egységeknek, úgymint a NUTS 3. szintű 
régióknak kell megfelelniük, illetve ezek 
részei lehetnek. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait és szükségleteit, és oly módon 
kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. Az 
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összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében a terveknek 
részletesen ismertetniük kell az egyéb 
uniós programokkal és a Méltányos 
Átállást Támogató Alap pilléreivel, 
valamint – adott esetben – a 
Modernizációs Alappal való szinergiákat 
és komplementaritást. A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy 
adott esetben a MÁTA-ból támogatott) 
programok részeit kell képezniük. A 
tagállamok kérésére a Bizottság technikai 
segítséget nyújt, amennyiben azok nem 
rendelkeznek a szükséges adminisztratív 
kapacitással, vagy nehézségekbe ütköznek 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
terv kidolgozásakor.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Figyelembe véve a kkv-k által a 
Covid19-válság következményeinek 
leküzdése érdekében meghozandó 
hatalmas erőfeszítéseket, a MÁTA szerinti 
finanszírozásért folyamodó helyi, 
regionális és nemzeti hatóságokat, 
vállalatokat és egyéb jogi személyeket 
világos, érthető és könnyen kezelhető 
pályázati és jelentéstételi eljárással kell 
támogatni, amely lehetővé teszi a célzott 
támogatást.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottság számára 
– az arányosság elvével összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 
korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik.

(16) A MÁTA-források tervezett 
eredményei elérésének biztosítása 
érdekében a Bizottság számára – az 
arányosság elvével összhangban – lehetővé 
kell tenni, hogy pénzügyi korrekciókat 
alkalmazzon abban az esetben, ha a MÁTA 
egyedi célkitűzése tekintetében 
meghatározott célértékeket súlyosan 
alulteljesítik.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy az I. melléklettel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló 
előirányzatok éves bontását.

(18) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságra átruházott hatásköröket kell 
ruházni, hogy az I. melléklettel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló 
előirányzatok éves bontását. .

Módosítás 30

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 a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági és földrajzi 
kihívásokkal szembesülő területeknek.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”. A 
beruházások célja, hogy a munkahelyek 
átállásból adódó elvesztését a 
munkahelyek átalakításának és az új 
munkahelyek létrehozásának 
támogatásával mérsékelje.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 25 000 000 000 EUR. Emellett a 
MÁTA pénzügyi kerete további önkéntes 
tagállami hozzájárulásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal is növelhető, amelyek a 
költségvetési rendelet 21. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában felsorolt 
eseteken felüli külső címzett bevételnek 
minősülnek.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett összeg 0,35 
%-át a Bizottság kezdeményezésére 
technikai segítségnyújtásra kell 
elkülöníteni.

Az első albekezdésben említett összeg 
legalább 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni, azzal a 
lehetőséggel, hogy ez a rész a tagállam 
kérésére növelhető legyen a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
sajátosságai alapján.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló források 
éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben 
említett további forrásokat is.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy e 
rendeletet olyan határozat elfogadásával 
egészítse ki, amely az I. mellékletben 
meghatározott módszerrel összhangban 
meghatározza az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló források éves bontását, 
ideértve a (2) bekezdésben említett további 
forrásokat is. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 
szinten még nem kötelezték el magukat az 
Unió klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére vonatkozó célkitűzése mellett, a 
nemzeti allokációjuk harmadának („nem 
befagyasztott rész”) erejéig férhetnek 
majd hozzá a MÁTA-hoz, az allokáció 
további két harmada („befagyasztott 
rész”) pedig a szóban forgó kötelezettség 
vállalása esetén válik majd elérhetővé a 



RR\1210220HU.docx 63/352 PE648.609v04-00

HU

számukra. Ilyen esetben azok a régiók, 
amelyek elkötelezik magukat az adott 
célkitűzés megvalósítása mellett, 
elsődlegesen hozzáférnek a nemzeti 
allokáció befagyasztott részéhez.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből 
származó források

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU).../... [ERI] rendelet 2. cikkében 
említett intézkedéseket a MÁTA keretében 
az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának vi. alpontjában szereplő 
összegből 2018-as árakon 
30 000 000 000 EUR összeg segítségével 
kell végrehajtani, az említett rendelet 4. 
cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is 
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figyelemmel.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az összeget a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett egyéb forrásnak kell tekinteni, és 
az az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelete1a 21. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban 
külső címzett bevételnek minősül. 
Ezt a 3. cikkben meghatározott globális 
forrásokon felül a »Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe« 
célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalások céljára kell 
rendelkezésre bocsátani a következők 
szerint:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 
(2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1–222. o).
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül 2018-as árakon 15 295 823 
EUR-t kell rendelkezésre bocsátani az első 
albekezdésben említett forrásokból 
igazgatási kiadásokra.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az első albekezdésben említett 
összeg legalább 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni, azzal a 
lehetőséggel, hogy ez a rész a tagállam 
kérésére növelhető legyen a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
sajátosságai alapján.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) .../... [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az 
(1) bekezdésben említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához. A MÁTA forrásainak ki 
kell egészíteniük az ERFA, ESZA+ és más 
uniós programok által támogatott 
tevékenységeket, és nem léphetnek azok 
helyébe.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) különösen kkv-kba és induló 
innovatív vállalkozásokba történő, 
tisztességes és fenntartható munkahelyek 
teremtéséhez vezető, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelő- és fenntartható beruházások;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) beruházások új vállalkozások 
létrehozásába, már létrejött vállalkozások 
diverzifikálásába, vagy alternatív, 
fenntartható gazdasági tevékenységekbe – 
többek között – üzleti inkubátorházak és 
konzultációs szolgáltatások révén;

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – többek között 
kutatóintézetekbe és egyetemekbe – való 
és a fejlett technológiák átadását és 
átvételét előmozdító beruházások;

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közlekedési rendszerek 
fejlesztésébe történő beruházások, 
amelyek javítják a városon belüli 
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mobilitást, és fenntarthatóbbá teszik azt, 
akár intelligens technológiai megoldások 
alkalmazásával is;

Módosítás 49

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) megfizethető, tiszta és fenntartható 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, a szén-
dioxid-intenzív energia és 
energiaszegénység csökkentésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére – többek között a 
fenntartható közlekedésre és 
infrastruktúrára, például a villamosítás és 
a bioüzemanyagok használatának 
támogatására –, valamint a célzott 
energiahatékonysági intézkedésekre és a 
megújuló energiára irányuló beruházások, 
különösen a keresleti oldalt érintő 
intézkedések elégtelensége esetén;

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiára irányuló 
beruházások, ideértve a távfűtésre 
irányuló beruházásokat;

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
ideértve a nagy sebességű hálózatokat, 
köztük az egyéni háztartásokat kiszolgáló 
száloptikai kábeleket elszigetelt, távoli, 
vidéki, vagy ritkán lakott területeken; 

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elvnek való megfelelés biztosítása mellett.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) általános érdekű közszolgáltatások 
szociális infrastruktúrájába és 
fejlesztésébe való beruházások;

Módosítás 54

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 és átképzése, különös 
tekintettel azokra, akik iskolai végzettsége 
nem megfelelően kihasznált vagy 
alacsony;

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
munkakeresési segítség álláskeresőknek;

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci 
befogadása, biztosítva az egyenlő 
hozzáférést és a nemek közötti 
egyenlőséget;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésében meghatározott minden 
kategóriában a kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz is 
nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy 
az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) 
bekezdésének h) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, azon 
vállalkozások kivételével, amelyek 
támogatást kaphatnak olyan zöld 
beruházásokra, új technológiákra és 
infrastruktúrára, amelyek 
hozzájárulhatnak a 
kibocsátáscsökkentéshez, az 
energiahatékonysághoz és/vagy a 
megújuló forrásokból történő 
energiatermeléshez;

_____________________ _______________________
16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek. Ez a 
kizárás nem vonatkozik az elszigetelt, 
távoli és ritkán lakott területekre, ahol az 
egyes háztartások eléréséhez új, egyéni 
nagy sebességű infrastruktúra szükséges.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (EFRA), az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által 
támogatott programokon belüli egy vagy 
több egyedi programként, illetve egy vagy 
több prioritásként jelennek meg, 
amennyiben a körülmények ezt 
indokolják.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA-források programozása 
összhangban áll az (EU) .../...[új CPR] 
rendelet [6]. cikkével, és biztosítja a célzott 
területek hatóságainak közvetlen 
bevonását NUTS2 vagy NUTS3 szinten, 
nevezetesen a források regionális 
programokon keresztüli kiosztását, 
amennyiben ilyen programok léteznek, 
vagy azokat az (EU) .../...[új CPR] 
rendelet [22–28]. cikkei szerint 
meghatározott integrált területi eszközök 
használatával valósítják meg.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
valamint a hatályban lévő releváns 
regionális és helyi stratégiákkal.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalhatják a 
tagállami MÁTA-allokációk egészéből 
vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat 
és az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban önkéntesen 
átcsoportosított forrásokat. A MÁTA-
prioritásra önként átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege nem 
veszélyeztetheti az ERFA és ESZA+ 
szerinti prioritások megfelelő 
finanszírozását. Az átcsoportosított 
hozzájárulások nem haladhatják meg a 
tagállam számára az ERFA és az ESZA+ 
keretében eredetileg elkülönített források 
20%-át, és nem haladhatják meg a MÁTA 
prioritásából származó támogatás 
összegének 60%-át.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17  
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok a partnerségi elvnek 
megfelelően az érintett területek összes 
illetékes helyi és regionális hatóságaival, 
illetve szociális partnereivel, nevezetesen 
az érintett területek helyi és regionális 
szintjén az (EU).../... [új CPR] rendelet 
[6]. cikkével összhangban együttműködve 
egy vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) részét képező 
vagy annak megfelelő, egy vagy több 
érintett területre kiterjedő, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervet 
dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi hatások 
alapján legkedvezőtlenebbül érintett 
területek, különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. 
Objektív és átlátható kritériumokat kell 
alkalmazni a célzott területek kijelölésére, 
valamint a pénzeszközök közöttük történő 
felosztásának meghatározására. Valamely 
tagállam kérésére a Bizottság technikai 
segítséget nyújt a méltányos területi 
átállásra vonatkozó tervek 
kidolgozásához.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a teljes 
mértékben megújuló erőforrásokon 
alapuló, rendkívül erőforrás- és 
energiahatékony, valamint klímasemleges 
gazdaságra való átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásait és 
különösen az azzal járó egészségügyi és 
jóléti előnyöket –, valamint a szóban forgó 
területeken folytatott kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakításából vagy 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, illetve 
a munkahelyteremtési lehetőségeknek, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, 
körforgásos és klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti kihívásainak és lehetőségeinek 
kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése a 
tervezett intézkedések részletes 
felsorolásával;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel és adott 
esetben a modernizációs alappal a terv 
szerinti területen azonosított fejlesztési 
szükségletek kezelése érdekében.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni minden érintett partnert, és az e 
cikk (1) bekezdésében említett érintett 
területek földrajzi szintjén az érdekelt 
feleket, alulról építkező megközelítés 
szerint.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
és lehetőleg a prioritások és végrehajtási 
folyamatok kereteit meghatározó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
szociális jogok európai pillérével, valamint 
a meglévő regionális és helyi 
stratégiákkal.
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) 
bekezdésében és a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk 
(4) bekezdésének értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
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Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-
t meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a MÁTA-ból előirányzott teljes 
összeg 20%-át meghaladó juttatásban. A 
20%-os küszöböt meghaladó összegeket 
arányosan újraosztják és az összes többi 
tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A nemzeti allokáció kétharmadát 
attól kell függővé tenni, hogy a tagállam 
elkötelezte-e magát az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzése mellett és támogatja-e azokat. 
Ezen összeget el kell különíteni, amíg az 
érintett tagállam el nem fogadja az adott 
kötelezettségvállalást. Ilyen esetben a 
tagállam azon régiói, amelyek elkötelezték 
magukat az Unió 2050-ig megvalósítandó 
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klímasemlegességi célkitűzése mellett és 
támogatják azokat, elsőbbségi hozzáférést 
kapnak a pénzeszközökhöz.
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VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója: Henrike Hahn

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
1,5 °C alatt tartását kitűző Párizsi 
Megállapodás, illetve a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld és szociális 
célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az 
európai zöld megállapodásról szóló 
közleményben (a továbbiakban: európai 
zöld megállapodás)11 meghatározott 
prioritások egyikét hajtja végre, és része a 
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célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez.

Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátástól 
mentes, fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens, erőforrás-hatékony és teljesen 
körforgásos gazdaságra való, legkésőbb 
2050-ig megvalósuló átállás gazdasági, 
társadalmi, az energia fenntarthatóságát, 
biztonságát, megfizethetőségét érintő, 
valamint regionális kihívásainak és 
lehetőségeinek kezeléséhez, megkísérelve 
közben megakadályozni az emberi 
egészségre és a környezetre káros 
hatásokat, ideértve többek között a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 
romlását, az erőforrások túlzott 
fogyasztását, a légköri és vegyi 
szennyezést, valamint a hulladék 
keletkezését.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640, 2019. december 11. 11 COM(2019)0640, 2019. december 11.
12 COM(2020)0021, 2020. január 14. 12 COM(2020)0021, 2020. január 14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 

(2) A fenntartható, klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens és teljesen körforgásos 
gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig 
megvalósuló átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése, 
amelyhez jelentős új beruházásokra lesz 
szükség, különösen az új és innovatív 
technológiák terén. Az Európai Tanács 
2019. december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta a Zöld New Deal-t és azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 



PE648.609v04-00 84/352 RR\1210220HU.docx

HU

ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az Európai Parlament 2020. 
április 17-én hangsúlyozta, hogy a 
klímasemlegesség célkitűzésének szem 
előtt kell tartania a Covid19-
világjárvánnyal és következményeivel 
szembeni küzdelemre irányló szakpolitikai 
válaszlépéseket, és hogy a Zöld New Deal 
stratégiájának az európai gazdaság 
fellendülésének és újjáépítésének központi 
elemét kell képeznie. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
jelenleg nagymértékben függenek a 
fosszilis tüzelőanyagoktól vagy a 
kibocsátásintenzív iparágaktól vagy a 
klímasemlegesség célkitűzésével 
összeegyeztethetetlen termékeket gyártó 
iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak 
azzal a kockázattal járhat, hogy az 
éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében 
veszélyezteti az átállást Unió-szerte, hanem 
ahhoz is vezethet, hogy a régiók között nő 
a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
céljai szempontjából káros egyenlőtlenség. 
A tagállamok számára biztosítani kell a 
szükséges eszközöket ahhoz, hogy elérjék 
a szén-dioxid-semlegességre vonatkozó 
uniós célkitűzéseket, és megelőzhető 
legyen egyes régiók lemaradása.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag inkluzívnak kell lennie, és 
hozzá kell járulnia a tisztességes és 
minőségi munkahelyek létrehozásához, a 
szegénység felszámolásához és az Unió 
fenntartható fejlődéséhez, ugyanakkor 
küzdenie kell a munkanélküliség, a 
társadalmi marginalizálódás és a 
gazdasági hanyatlás ellen a leginkább 
kitett régiókban, és figyelembe kell vennie 
az energia fenntarthatóságával, 
biztonságával és megfizethetőségével 
kapcsolatos kihívásokat. Ezért az Uniónak 
és a tagállamoknak kezdettől fogva 
figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági, környezeti, társadalmi és 
regionális következményeit, és az összes 
lehetséges eszközt alkalmazniuk kell, hogy 
ezzel megkönnyítsék a szükséges 
szerkezeti átalakulásokat, és hogy 
enyhítsék az érintett munkavállalókat, 
valamint az átállás által különösen 
érintett egyéb érdekelt feleket sújtó 
kedvezőtlen hatásokat. Az uniós 
költségvetésnek fontos szerepet kell 
játszania e tekintetben.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2030-ra az átállás várhatóan 2 
millió új munkahelyet teremt az Unióban 
a már várt 12 millió új munkahelyen 
felül. A Bizottság becslései1a szerint 
azokban a széntermelő régiókban, ahol 
több mint 200 000 munkahely kapcsolódik 
közvetlenül a széntevékenységhez, 2030-ig 
akár 315 000 munkahely teremthető 
tisztaenergia-technológiák 
alkalmazásával, 2050-ig pedig több mint 
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460 000 munkahely jöhet létre. A 
széntermelő régiók önmagukban képesek 
lennének a szén-dioxid-semlegesség 
nagyratörő céljának eléréséhez szükséges 
tisztaenergia-technológia kiépítési 
célarányának 60%-át kielégíteni. Ezen 
túlmenően, a széntermelő régiókban a 
tiszta energiával kapcsolatos projektek 
kidolgozása együtt jár azokkal az 
előnyökkel, amelyeket az infrastruktúra és 
a földterület rendelkezésre állása, 
valamint a villamossági és mechanikai 
készségekkel rendelkező, már képzett, a 
megújulóenergia-ipaban újból 
elhelyezkedni képes személyzet jelenléte és 
a már meglévő ipari örökség kínál.
__________________
1aEurópai Bizottság, Közös 
Kutatóközpont, Tisztaenergia-
technológiák a széntermelő régiókban: 
munka- és növekedési lehetőségek, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmus nem 
tekinthető önálló finanszírozási 
eszköznek, annak ki kell egészítenie a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
következő többéves pénzügyi kereten 
belüli egyéb fellépéseket, figyelembe véve 
különösen a jelenlegi szénfelhasználású 
és karbonfüggő helyzetből való átmenet 
által leghátrányosabban érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásokat. Hozzá kell járulnia 
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az Unió klímasemlegességre való 
átállásából és az Unió összes többi 
környezetvédelmi célkitűzésének 
eléréséből adódó társadalmi, gazdasági és 
regionális következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait, valamint 
hozzájárul a tisztes megélhetést biztosító 
munkahelyekkel rendelkező, és a 
közegészségre pozitív hatással lévő, 
életerős és fenntartható gazdasághoz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi 
átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 
helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA-nak törekednie kell arra, hogy 
szinergiákat és komplementaritást 
alakítson ki a méltányos átállási 
mechanizmus egyéb pilléreivel annak 
biztosítása érdekében, hogy mindhárom 
pillér ugyanazon célkitűzéseken 
alapuljon, és ne szorítsa ki a méltányos 
átállási mechanizmus által elősegített 
magánszektorbeli beruházásokat. 
Támogatnia kell az európai zöld 
megállapodás átfogó célkitűzéseit, és 
összhangban kell lennie az (EU) .../... 
rendeletben [EU taxonómia rendelet] 
meghatározott, a fenntartható 
tevékenységekre vonatkozó kerettel az 
éghajlati és környezeti kihívások kezelése 
érdekében, senkit nem hagyva ki belőle. A 
MÁTA célja, hogy kezelje az 
éghajlatvédelmi átállás kihívásait és 
lehetőségeit azáltal, hogy célzott 
beruházásokat biztosít az érintett 
régiókban, különös hangsúlyt fektetve a 
fenntartható gazdasági tevékenységekre, 
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biztosítja az új és innovatív fenntartható 
projektek elindulását, és támogatja a 
leginkább érintett területeket, 
munkavállalókat és helyi közösségeket 
ipari és gazdasági struktúráik 
kiigazításában, miközben helyreállítja a 
régiók hosszú távú versenyképességét, 
valamint erősíti a társadalmi és gazdasági 
kohéziót. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és új foglalkoztatási 
lehetőségek teremtésének lehetővé 
tételével, köztük a valamennyi érdekelt 
féllel történő korai konzultáció révén 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállási 
folyamat megkönnyítéséhez és 
támogatásához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg. A MÁTA forrásai 
kedvezményezettjeinek tiszteletben kell 
tartaniuk az Unió Szerződésein alapuló 
alapvető értékeket.

Módosítás 7

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 

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, a szociális 
jogok európai pillérével, 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, 
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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.

amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak legalább 25%-a 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését 
szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
a tagállamok által önkéntesen 
átcsoportosított források – a nemzeti 
méltányos átállási tervekben helyi és 
regionális szinten meghatározott 
fejlesztési szükségleteknek megfelelően – 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a 
kohéziós politika keretében rendelkezésre 
álló forrásokat.

(7) A MÁTA forrásainak 
megfelelőnek kell lenniük és összhangban 
kell lenniük az Alap ambiciózus 
célkitűzéseivel, és ki kell egészíteniük a 
kohéziós politika keretében rendelkezésre 
álló forrásokat, de semmiképpen sem 
helyettesíthetik az ilyen beruházásokat, és 
nem vezethetnek az (EU) .../... [új CPR] 
rendelet hatálya alá tartozó más alapok 
csökkentéséhez vagy az azokból történő 
kötelező átcsoportosításokhoz. Az Európai 
Beruházási Bank iránymutatásai alapján 
a MÁTA által támogatott projektek 
feltételezett költségeinek legfeljebb 75%-a, 
vagy súlyos gazdasági visszaesés esetén 
több finanszírozható.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Alapot a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó megerősített többéves 
pénzügyi keretből és – előzetes 
hatásvizsgálat függvényében – további új 
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forrásokból kell finanszírozni, amelyek új 
uniós források bevezetéséből 
származhatnak, mint például – de nem 
kizárólagosan – a vállalkozásokra, a 
digitális ágazatra, a pénzügyi szektorra, a 
műanyagokra, a szén-dioxid-kibocsátásra 
és a kibocsátáskereskedelmi rendszerekből 
származó bevételekre kivetett adók;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A fenntartható és klímasemleges 
gazdaságra való átállás nemcsak kihívás, 
hanem lehetőség is az összes tagállam 
számára, hogy a jövőbeli válságokra jobb 
választ adjanak, és biztosítsák a gazdasági 
és társadalmi fellendülést a bolygónk 
tűrőképességének határain belül. Az 
átállás különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy olyan 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, 
illetve a klímasemlegességi célkitűzéssel 
összeegyeztethetetlen termékek 
gyártására, amelyeket a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan meg kell szüntetni vagy át kell 
alakítani, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. Egy terület vagy polgár sem 
maradhat le. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamoknak milyen igényeik 
vannak, és milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre és a 
fenntartható Európára való átállás 
lehetővé tételéhez, elősegítéséhez és 
felgyorsításához szükséges beruházásokat.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását.

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását. A Bizottságnak közzé kell tennie 
az összes releváns statisztikát és 
információt, hogy ezzel érthetőbbé és 
értékelhetőbbé tegye a tagállamok közötti 
hozzájárulási kulcsot.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, 
a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek és prioritásainak teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni, és összhangban kell lenniük az 
(EU) .../... rendeletben [EU taxonómia 
rendelet] meghatározott, a fenntartható 
tevékenységekre vonatkozó kerettel. A 
beruházások listájának előnyben kell 
részesítenie az embereket, a 
munkavállalókat, a közösségeket és a 
helyi gazdaságokat támogató és közép- és 
hosszú távon fenntartható beruházásokat, a 
zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás és a szociális jogok európai 
pillére céljaival teljes összhangban. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a fenntartható, 
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és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó 
klímasemlegességével13 összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

klímasemleges, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens, erőforrás-
hatékony és teljes mértékben körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz, ugyanakkor 
nem sérthetik az Unió környezetvédelmi 
célkitűzéseit, és támogatniuk kell az 
érintett régiók hosszú távú 
versenyképességének helyreállítására 
irányuló célkitűzést. A hanyatló ágazatok 
– így a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni, ezzel 
egyidejűleg eredményes együttműködést 
biztosítva valamennyi érdekelt féllel e 
fellépések kiegyensúlyozott, de ambiciózus 
időkeretének kialakítása céljából. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 
legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, és segítik és megkönnyítik 
azt.

__________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – 
Európai hosszú távú stratégiai jövőkép 
egy virágzó, modern, versenyképes és 
klímasemleges gazdaságról, a Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, az 
Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az 
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Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és 
az Európai Beruházási Banknak című 
dokumentumban foglaltaknak 
megfelelően – COM(2018) 773 final.

Módosítás 13

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 átállás által 
érintett munkavállalók és területek 
fenntartható foglalkoztatási 
lehetőségeinek biztosítása a MÁTA 
alapvető célkitűzése. Az éghajlatvédelmi 
átállásnak leginkább kiszolgáltatott 
polgárok és munkavállalók védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók és álláskeresők 
szakmai képzésére, készségfejlesztésére, 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
átképzésben és alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz, az 
esélyegyenlőség mindenki számára való 
biztosítása igényének figyelembe vételével 
és a nemek közötti egyensúly ágazatokon 
átívelően történő megvalósításával.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Covid19-világjárvány, valamint 
annak egészségügyi és gazdasági hatásai 
az Uniót és a Bizottság prioritásait is 
érintették. A Covid19-válság rávilágított 
az ökoszisztémák és gazdaságunk közötti 
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kölcsönös függőségre, valamint az Unió 
gazdasági rendszerének a hosszú ellátási 
láncoktól való erős függőségi viszonyára 
is. Ez megerősítette a MÁTA, illetve 
annak jelentőségét, hogy megfelelő 
forrásokat kell elkülöníteni a fenntartható 
és teljes mértékben körforgásos 
gazdaságra való átállás elérésével 
kapcsolatos kihívások kezelésére, 
valamint az uniós gazdaságok ellenálló 
képességének megerősítésére, különösen a 
leginkább érintett régiókban. El kell 
kerülni, hogy a MÁTA és a kohéziós 
alapok előirányzatai növeljék a 
tagállamok közötti különbségeket a 
Covid19-válságot követően. A MÁTA-ról 
szóló módosított bizottsági javaslat a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
nagyságának 40 milliárd EUR fölé 
történő emelését javasolja.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
MÁTA által finanszírozott prioritások 
végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének 
megfelelően hozzájáruljon a férfiak és 
nők közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához A nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzéseket és a nők gazdasági 
függetlenségét az operatív programok 
valamennyi szintjén, valamint e 
programok időben és következetesen 
végzett előkészítése, nyomon követése, 
végrehajtása és értékelése valamennyi 
szakaszában biztosítani kell.
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Módosítás 16

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 
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 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
átalakulásának megkönnyítése érdekében 
a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kra, 
mikrovállalkozásokra és -vállalkozókra, 
szociális vállalkozásokra és 
szövetkezetekre 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. A kkv-któl eltérő vállalkozások 
esetében csak akkor támogatható 
fenntartható 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 
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 
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olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme, valamint a 
vállalkozások közötti verseny torzításának 
megakadályozása 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 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.

__________________ __________________
13aAz Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/2088 rendelete (2019. 
november 27.) a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről (HL L 317., 
2019.12.9., 1. 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.).

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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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a)  Annak biztosításának az 
érdekében, hogy az Alapot ne használják 
fel egy vállalat környezeti felelőssége alá 
tartozó környezeti károk helyreállítási 
költségeinek fizetésére, a területek 
regenerációjára, újratelepítésére és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
földterületek és ökoszisztémák 
helyreállítására irányuló beruházások 
támogatását csak akkor lehet 
engedélyezni, ha egyetlen vállalatot sem 
lehet jogilag kötelezni az ilyen 
tevékenységek finanszírozására, az 
EUMSZ 191. cikkében foglalt „szennyező 
fizet” elvvel összhangban;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas és koherens 
programozása végett lehetővé kell tenni 
egy önálló MÁTA-program létrehozását 
vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által 
támogatott valamely programon belüli egy 
vagy több külön prioritásként 
programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 
21a. cikkével összhangban a MÁTA 
forrásait önkéntes alapon meg lehet 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással Az 
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átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal. A MÁTA-nak a lehető 
legrövidebb időn belül meg kell kezdenie 
tevékenységét az átállás alatt lévő régiók 
támogatásának érdekében, különösen a 
Covid19-válsággal összefüggésben. Ennek 
érdekében a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a vonatkozó adminisztratív 
eljárások gyorsak legyenek.

Módosítás 19

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 – és ahhoz mérve – a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében az adott területen folytatott 
átállási folyamat hatékony végrehajtását, a 
célokon, valamint a kimeneti és 
eredménymutatókon és a hatékony 
nyomon követésen alapulva. E tekintetben 
a tagállamoknak az érintett regionális és 
helyi hatóságokkal együtt, valamint helyi 
és regionális szinten az összes releváns 
érdekelt féllel, a gazdasági és szociális 
partnerekkel, a civil társadalom 
képviselőivel, szakértőkkel, képzési és 
kutatási intézményekkel, a 
munkáltatókkal – többek között az érintett 
iparágakban –, a munkavállalói 
csoportokkal és a közösségi alapú 
szervezetekkel, valamint más érdekelt 
felekkel szoros 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 
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teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek. Egy 
hatékony és befogadó méltányos átállási 
stratégia biztosítása érdekében, az összes 
releváns érdekelt felet és partnert teljes 
mértékben be kell vonni a MÁTA 
programjai előkészítésének, 
fejlesztésének, végrehajtásának és 
értékelésének valamennyi szakaszába, 
valamint ezekhez a legjobb feltételeket kell 
megteremteni, hogy hatékonyan 
vehessenek részt a finanszírozott projektek 
és műveletek kiválasztásában és 
végrehajtásában. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni 
klímasemleges gazdaság legkésőbb 2050-
ig való megvalósítása érdekében 
folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények átalakítását vagy 
bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakítását, vagy az 
átállással érintett termékek gyártását, 
védelmet nyújtva eközben az érintett 
munkavállalóknak, és kiterjesztve az 
érintett területeken a foglalkoztatási 
lehetőségeket a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében. Pontosan meg kell 
határozni ezeket a területeket, amelyeknek 
a NUTS 3. szintű régióknak kell 
megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
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hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

kihívásait, szükségleteit és lehetőségeit, és 
oly módon kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás és a szociális jogok európai 
pillére célkitűzéseivel is összhangban álló, 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens gazdasági tevékenységek 
koherens kidolgozását. A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel, és amelyek 
nem eredményeznének elavult és meg nem 
térülő eszközöket. A méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveknek a bizottság 
által jóváhagyott (az ERFA-ból, az 
ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való, legkésőbb 2050-ig megvalósuló 
átállásuk során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
és foglalkoztatottsági szintjében mutatkozó 
egyenlőtlenségek, a legkedvezőtlenebb 
helyzetű területek lemaradása, valamint a 
tagállamok és területek pénzügyi 
forrásainak korlátozott mértéke, másrészt 
pedig a megosztott irányítás alatt álló uniós 
alapokra kiterjedő koherens végrehajtási 
keret iránti igény. Mivel e célkitűzések az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
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rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 22

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 a legkésőbb 2050-ig1a teljesítendő 
méltányos és fenntartható, klímasemleges, 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens, erőforrás-hatékony és teljesen 
körforgásos uniós gazdaságra való átállás 
folyamatából adódóan az energia 
fenntarthatóságával, biztonságával és 
megfizethetőségével kapcsolatos 
kihívásokkal szembesülő polgároknak, 
gazdasági tevékenységeknek és 
területeknek. A MÁTA támogatja e 
területek hosszú távú versenyképességét, 
valamint társadalmi és regionális 
kohézióját.
____________
1a A „legkésőbb” kifejezést minden olyan 
esetben alkalmazni kell, amikor a 2050-es 
év szerepel (a szöveg egészében).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában] 
említett „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés tekintetében az Alapból nyújtott 

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában] 
említett „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés tekintetében az Alapból nyújtott 
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támogatás hatókörét, valamint a 
programozásra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

támogatás hatókörét, valamint a 
programozásra, az átlátható kritériumokra 
és a fenntarthatóságra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésében] meghatározott szakpolitikai 
célkitűzésekkel összhangban a MÁTA 
egyetlen egyedi célkitűzéshez járul hozzá, 
amely a következő: „a fenntartható 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági, regionális és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók, a települések, a gazdasági 
szereplők, a munkavállalók és az emberek 
számára”, a szociális jogok európai 
pillérével, az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, valamint a Párizsi Megállapodás 
céljaival együtt.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a mindenki számára a 
méltányos átállást és a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és a fenntartható 
növekedésbe” célkitűzést, köztük 
különösen azokban a régiókban, amelyek 
nagymértékben támaszkodnak a szén és a 
lignit bányászatára és égetésére, az 1. és 2. 
cikknek megfelelően. 
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló friss források összege 
2018-as árakon legalább 40 milliárd EUR. 
Ezeket a forrásokat nem lehet az (EU) 
.../... rendelet [új CPR-rendelet] által 
fedezett alapokból, különösen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), az 
Európai Szociális Alapból (ESZA+) vagy 
az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
elkülönített összegekből átcsoportosítani. 
A MÁTA-t – előzetes hatásvizsgálat 
függvényében – további, az uniós 
költségvetésből rendelkezésre álló saját 
forrásokkal, köztük új lehetséges 
illetékekkel és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal a lehető legnagyobb 
mértékben kell növelni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget évi 
2 %-os mértékben kell indexálni.

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget 
évente indexálni kell az uniós inflációnak 
megfelelően.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló források 
éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben 
említett további forrásokat is.

(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén határozatot fogad 
el, amely az I. mellékletben meghatározott 
módszerrel összhangban meghatározza az 
egyes tagállamok rendelkezésére álló 
források éves bontását, ideértve a (2) 
bekezdésben említett további forrásokat is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához. A MÁTA forrásainak 
kedvezményezettjei tiszteletben tartják az 
Unió Szerződésein alapuló alapvető 
értékeket.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba, a növekvő innovatív 
vállalkozásokba, a mikrovállalkozásokba 
és -vállalkozókba, a szociális 
vállalkozásokba, a regionális és helyi 
állami tulajdonú vállalkozásokba és 
szövetkezetekbe – történő, fenntartható 
termelőberuházások;
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) új vállalkozásokat létrehozó, és a 
meglévő vállalkozásokat bővítő 
beruházások – köztük az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiaforrásokat előmozdító 
vállalkozásokba, illetve az éghajlati átállás 
szempontjából releváns helyi és regionális 
üzleti inkubátorházakba, helymegosztási 
központokba és konzultációs 
szolgáltatásokba történő beruházások;

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett, 
piacképes technológiák átadását és 
alkalmazását előmozdító, többek között 
egyetemeken és állami kutatóintézeteken 
keresztül megvalósuló fenntartható 
beruházások;

Módosítás 33

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 

d) a megfizethető és fenntartható 
energiát szolgáló technológiák és szociális 
infrastruktúrák bevezetésére irányuló 
beruházások, az energiaszegénység és a 
légszennyezés csökkentésére, az 
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energiára irányuló beruházások; üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére (beleértve a fenntartható 
mobilitást és a közlekedési ágazat 
dekarbonizációját), az 
energiahatékonyságra (beleértve az 
épületek dekarbonizációját), az 
elektromos járművek feltöltésére szolgáló 
infrastruktúrára és a megújuló energiára 
(beleértve a távfűtési rendszerekbe és a 
tárolási technológiákba történő 
beruházásokat), az energiahálózatokra, 
például az intelligens és 
szuperhálózatokra, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-összeköttetésekre 
irányuló beruházások;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
különösen a távoli régiókban és a vidéki 
térségekben;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a megfizethető, tiszta és intelligens 
mobilitást szolgáló technológia és 
infrastruktúra kiépítésére – beleértve a 
vasúti összeköttetéseket – irányuló 
beruházások, amelyek hozzájárulnak az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez és a mobilitási 
megoldások diverzifikálásához;
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a területek, barnamezős területek 
és létesítmények helyreállítására, 
újratelepítésére és 
szennyeződésmentesítésére, a földterületek 
és ökoszisztémák helyreállítási és 
újratelepítési projektjeire – többek között 
szénelnyelőkként – irányuló beruházások, 
kivéve a környezeti felelősségről szóló 
uniós és nemzeti jogszabályok szerinti 
megelőzési és felszámolási intézkedéseket, 
az EUMSZ 191. cikkében biztosított 
„szennyező fizet” elvnek megfelelően;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a 
javítás és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a biológiai sokféleség és a 
természetes élőhelyek megőrzésére, 
védelmére és helyreállítására irányuló 
beruházások, többek között a zöld 
turizmusba való beruházások révén az 
átállás alatt lévő régióban;

Módosítás 38

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 munkanélküliek 
szakmai képzése, továbbképzése, új 
készségek fejlesztése és átképzés, beleértve 
a tanácsadást, hangsúlyt helyezve a 
nemek közötti egyenlőségre annak 
biztosítása érdekében, hogy élhessenek a 
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fenntartható, klímasemleges gazdasághoz 
közvetlenül hozzájáruló, jövőorientált 
ágazatokban, vagy a gondozási ágazatban 
és az alapvető közszolgáltatási 
ágazatokban kínált hosszú távú és 
minőségi álláslehetőségekkel;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, különös 
hangsúlyt helyezve a nemek közötti 
egyenlőségre;

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) minden egyéb konkrét 
tevékenység, amelyről az érintett terület 
helyi és regionális hatóságai, a tagállam 
és a Bizottság megállapodtak, amely 
összhangban van a helyi fejlesztési 
stratégiákkal, és hozzájárul a kibocsátás-
semleges uniós gazdaságra való átállásra 
irányuló, legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó cél eléréséhez;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) technikai segítségnyújtás. k) technikai segítségnyújtás és 
tanácsadási szolgáltatások, többek között 
a beruházásokhoz, valamint a 
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finanszírozók és projektgazdák 
találkozását elősegítő helyi és nemzeti 
szintű inkubátorházakhoz és 
projektgondozókhoz kapcsolódó 
támogatási és háttérdokumentációk és 
elemzések elkészítése terén;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának, továbbá 
az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt 
állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályoknak megfelelően támogatott 
területként kijelölt területeken a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy:

i. a szóban forgó beruházásokat 
fenntarthatósági átvilágításnak vetik alá a 
környezetre, az éghajlatra vagy a 
társadalomra gyakorolt esetleges káros 
hatások kiszűrése érdekében. Ennek 
érdekében a vállalkozásoknak a Bizottság 
által kialakítandó sablonok alapján, 
megbízható információt kell 
szolgáltatniuk;
ii. a szóban forgó beruházásokat az átállás 
alatt lévő régiók kulcsfontosságúnak 
ítélték, és a 7. cikk (2) bekezdésének h) és 
i) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyták, és amennyiben 
azok szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják, továbbá azok teljesítik az e 
bekezdés (2) albekezdésében foglalt egyéb 
feltételeket. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 p a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap arra törekszik, hogy közép- és hosszú 
távon életképes, az ökológiai átálláshoz 
kapcsolódó beruházásokat támogasson. A 
beruházások életképességét a Bizottság és 
az érintett tagállam a 7. cikkben 
meghatározott, a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekkel összhangban 
folyamatosan nyomon követi.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek leszerelése, 
karbantartása, és építése, továbbá a 
nukleáris hulladék kezelése vagy tárolása;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

c) a 651/2014/EU16 bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, 
feltéve, hogy e vállalkozások közép- és 
hosszú távon életképtelenek, azon 
vállalkozások sérelme nélkül, amelyek a 
nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott 
megmentési és szerkezetátalakítási állami 
támogatásról szóló iránymutatás, 
valamint a Covid19-világjárvány során a 
gazdaság támogatására irányuló állami 
támogatási intézkedések ideiglenes 
bizottsági keretrendszerének – 
amennyiben ezt a keretet 2020 utánra is 
meghosszabbítják – esetleges alkalmazása 
kapcsán előnyben részesülhetnek;

__________________ __________________
16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok d) a fosszilis tüzelőanyagok 
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előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával, szállításával, 
továbbításával vagy égetésével közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolatos beruházások, a 
tiszta hidrogénnel, biogázzal és 
biometánnal kompatibilis beruházások 
kivételével, a fenntartható rendelkezésre 
állás korlátain belül, a szén és a lignit 
bányászatára és égetésére nagymértékben 
támaszkodó régiókban, feltéve, hogy ezek 
a beruházások:
i. a szén, a lignit, a tőzeg vagy az 
olajpala helyettesítésének felgyorsítása 
révén hozzájárulnak az Unió 2050-re 
kitűzött klímasemlegességi céljához, 
ugyanakkor nem korlátozzák a megújuló 
energiaforrások elterjedését;
ii. a tagállam illetékes hatósága által 
kellően megindokoltak a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervben; és
iii. összhangban vannak az uniós 
joggal, a nemzeti energia- és éghajlat-
politikai tervekkel, az energiahatékonyság 
elvével, és az átállást elősegítő jellegűek;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) a környezeti károk kapcsán 
felmerülő, a kárt okozó vállalkozás 
környezeti felelősségébe tartozó,megelőző 
és kárfelszámolási intézkedésekhez 
kapcsolódó költségek, ideértve – az 
EUMSZ 191. cikkében rögzített 
„szennyező fizet” elv szerint – a területek 
tisztítását, méregtelenítését és 
helyreállítását;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) bármilyen fogyasztási kiadás;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében nyilvántartott 
vállalatok befektetései;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) olyan tevékenységek vagy 
beruházások, amelyek a gazdasági 
életképtelenség és a kezdeti növekedést 
követően a működéshez nyújtott 
támogatásoktól való függőség fokozott 
kockázatát hordozzák;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) bármely egyéb beruházás, amely a 
klímasemlegesség célkitűzésével 
összeegyeztethetetlen, vagy elavult 
eszközökhöz (lock-in) vezet.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek vagy 
gazdasági tevékenységek találhatók, a 7. 
cikknek megfelelően kidolgozott és a 
Bizottság által valamely program vagy 
programmódosítás részeként jóváhagyott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek alapján. A programozott források 
egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat 
megvalósításához további támogatást 
igénylő területek vagy gazdasági 
tevékenységek azonosítása indokolt és a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi terv összhangban áll az érintett 
tagállam nemzeti energia- és klímatervével,  
továbbá a 2030-ig elérendő 
éghajlatvédelmi célokhoz vezető 
lépésekkel.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban esetlegesen önkéntes alapon 
átcsoportosított forrásokat.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében finanszírozott, a 2. 
cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek esetében a vonatkozó költségek 
akár 75%-át – súlyos gazdasági 
visszaesések esetén ennél is többet – kitevő 
támogatás nyújtható.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 

(1) A tagállamok mindegyikében az 
érintett területek illetékes hatóságai az 
adott regionális és helyi hatóságokkal, 
továbbá valamennyi, e cikk (3) bekezdése 
szerinti érintett féllel teljes mértékben 
együttműködve, adott esetben az EBB 
bevonásával, a méltányos átállási 
mechanizmus többi pillérével való 
komplementaritás biztosítása érdekében, 
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méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

egy vagy több, a 868/2014/EK17 bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek a 
gazdasági, társadalmi, energetikai és 
környezeti átálláshoz további támogatást 
igénylő területek, különös tekintettel a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A MÁTA-nak eseti alapon – 
különösen az átképzésre és az 
elbocsátások mérséklésére irányuló 
munkaerő-piaci intézkedések révén – 
támogatást kell nyújtania az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
intézkedésekből eredő, előre nem látható 
üzleti válságban lévő régióknak, hogy 
megfelelő választ lehessen adni az 
átállással összefüggésben esetlegesen 
felmerülő válsághelyzetekre. Ennek célja 
annak biztosítása, hogy régiók akkor is 
támogatásban részesülhessenek, ha nem 
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tüntetik fel őket az érintett régiók között.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) a fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
rezilienss, erőforrás-hatékony és teljesen 
körforgásos gazdaságra való, legkésőbb 
2050-ig történő átállás nemzeti, regionális 
és helyi szintű folyamatának ismertetése, 
ideértve az érintett területeken a fosszilis 
tüzelőanyagok alkalmazásának, illetve a 
nagy üvegházhatásúgáz-kibocsátású ipari 
termelés fokozatos megszüntetésének, 
továbbá a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatával (a továbbiakban: 
NEKT) és az (EU) ..../... rendelettel [új 
európai klímarendelet] összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
egyértelmű ütemtervét;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat 
megvalósításához további támogatást 
igénylő, és az (1) bekezdésnek megfelelően 
a MÁTA-ból támogatandó területként, 
gazdasági tevékenységekként vagy 
állampolgárokként való azonosítás 
indoklása;
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakításából vagy 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

c) az átálláshoz nyújtott további 
támogatást igénylő területek előtt álló, az 
átállásból adódó kihívások felmérése – 
ideértve a fenntartható és klímasemleges 
gazdaságra való átállás társadalmi, 
gazdasági, nemi szempontú és környezeti 
hatásait, figyelembe véve a szociális jogok 
európai pillérében és az ENSZ 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó menetrendjében 
szereplő célkitűzéseket. az elemzésnek 
továbbá meg kell határoznia e területeken 
a potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számát, azon 
fejlesztési szükségleteket és 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseket, amelyek  a 
kibocsátásintenzív tevékenységek, vagy az 
Unió klímasemlegességre való átállása 
által érintett egyéb tevékenységek 
átalakításával vagy felszámolásával  
kapcsolatosak, vagy az átállás céljainak 
teljesítéséhez szükséges bármely más 
strukturális társadalmi-gazdasági 
átalakítást;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a fenntartható klímasemleges és 
versenyképes gazdaságra 2050-ig való 
átállás társadalmi, gazdasági, demográfiai, 
környezeti, energiafüggetlenségi, és a 
nemi egyenlőség szempontjával 
összefüggő hatásainak kezeléséhez nyújtott 
MÁTA-támogatás várható 
hozzájárulásának ismertetése;
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése;

e) az egyéb vonatkozó uniós, nemzeti, 
regionális vagy területi 
kötelezettségvállalásokkal, stratégiákkal és 
tervekkel való konzisztencia felmérése;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tényleges 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések 
megvalósítási módjának, valamint a tervet 
felügyelő irányító szervek ismertetése;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a (3) bekezdésben említett releváns 
érdekelt felek listája, valamint annak 
leírása, hogy az érintett területen hogyan 
kell konzultálni ezen érdekelt felekkel;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez való várható 

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez és 
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hozzájárulásuk ismertetése; könnyítéséhez való várható hozzájárulásuk 
ismertetése, valamint az érintett régiók 
hosszú távú versenyképességéhez és 
fenntartható növekedéséhez vezető út főbb 
pontjainak egyértelmű kijelölése;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az éghajlatvédelmi átállást 
finanszírozó beruházások közép- és 
hosszú távú gazdasági életképességének 
folyamatos nyomon követését szolgáló 
módszerek ismertetése;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

h) a 4. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában foglaltaktól eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
lehető legteljesebb körű felsorolása és a 
szóban forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. i) a 2003/87/EK irányelv I. 
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mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek lehető legteljesebb körű 
felsorolása és annak indoklása, hogy ezek a 
fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens, erőforrás-hatékony és teljesen 
körforgásos gazdaságra való átállást, 
továbbá az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába, kialakításába, 
végrehajtásába és értékelésébe be kell 
vonni valamennyi érintett érdekelt felet, 
gazdasági és szociális partnert, a civil 
társadalom képviselőit, szakértőt, oktatási 
és kutatási intézményt, munkáltatót, 
munkavállalót – többek közt az érintett 
ipari ágazatokból – és közösségi alapú 
szervezetet, és egyéb releváns érintetteket, 
érdemi nyilvános konzultáció és részvétel 
révén. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet és a műveletek 
kiválasztásával kapcsolatos releváns 
dokumentumokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tervnek lehetőségeket kell 
biztosítania a reziliens helyi gazdaságok, a 
helyi ellátási láncok és az áthelyezési 
törekvések további megerősítésére.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
szociális jogok európai pillérével, a Párizsi 
Megállapodás keretében a globális 
hőmérséklet-emelkedés iparosodás előtti 
szinthez viszonyított 1,5°C-ra való 
korlátozására vonatkozóan tett uniós 
kötelezettségvállalással és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljaival.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 

(2) A kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni a teljesítménymutatók 
esetében, amelyek az (EU) 2019/2088 
rendeletben meghatározott 
fenntarthatósági mutatókat is magukban 
foglalják. A 2024-re meghatározott 
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cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
célértékeket nem vizsgálják felül.

mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
célértékeket nem vizsgálják felül.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett régió és ágazat vonatkozásában 
lehetővé teszi a bevált módszerek cseréjét. 
A platform működésének részleteit – 
ideértve tagságát, költségvetését és 
irányítási mechanizmusait is – 
végrehajtási jogi aktus útján kell 
elfogadni.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 75%-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajt végre az érintett prioritás 
MÁTA-ból nyújtott támogatásának az elért 
célértékekkel arányos csökkentésével.

Módosítás 76
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

(2) A Bizottságnak a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk 
(4) bekezdésének értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
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kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

A Bizottságnak legkésőbb a következő 
többéves pénzügyi keret félidős vizsgálata 
végén felül kell vizsgálnia a Méltányos 
Átállást Támogató Alap végrehajtását, és 
értékelnie kell a hatóköre módosításának 
lehetőségét, az (EU) 2020/... rendeletben 
[taxonómia rendelet] végrehajtott 
esetleges változtatásokkal, az (EU) 2020/... 
rendeletben [európai éghajlat-politikai 
rendelet] meghatározott uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel, valamint a 
fenntartható finanszírozásról szóló 
cselekvési terv végrehajtásának 
alakulásával összhangban. Ez alapján a 
Bizottság – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kísért – jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
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részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

részesüljön a teljes előirányzott összeg 
20%-át meghaladó juttatásban. A 
tagállamok a teljes előirányzott összeg 
20%-át meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 1 pont - Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen 
alapuló villamosenergia-termelés 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető 
ütemtervvel kiegészítve

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően az érintett 
területeken a fosszilis tüzelőanyagok 
alkalmazásának, illetve a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású ipari 
termelés legkésőbb 2050-ig történő 
fokozatos megszüntetésére vonatkozó, 
egyértelmű ütemtervvel kiegészítve

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi, a nemek 
közötti egyenlőség szempontjával 
kapcsolatos és területi hatásainak 
értékelése

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 2 pont - 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – Szövegmező 
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[12000]

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett gazdasági tevékenységek és 
ipari ágazatok azonosítása, 
megkülönböztetve az alábbiakat:

Az érintett gazdasági tevékenységek és 
ipari ágazatok azonosítása, 
megkülönböztetve az alábbiakat:

– hanyatló ágazatok, amelyek az átállás 
nyomán várhatóan szűkítik 
tevékenységeiket, a megfelelő ütemtervvel 
kiegészítve;

– hanyatló ágazatok, amelyek az átállás 
nyomán várhatóan szűkítik 
tevékenységeiket, a megfelelő, egyértelmű 
ütemtervvel kiegészítve;

– átalakuló ágazatok, amelyek várhatóan 
átalakítják tevékenységeiket, folyamataikat 
és kibocsátásukat.

– átalakuló ágazatok, amelyek várhatóan 
átalakítják tevékenységeiket, folyamataikat 
és kibocsátásukat.

Mindkét ágazattípus esetében: Mindkét ágazattípus esetében:

– várható munkahelymegszűnések és 
átképzési igények, a készségigény-
előrejelzések figyelembevételével;

várható munkahelymegszűnések és 
átképzési igények, a készségigény-
előrejelzések és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos szempontok 
figyelembevételével;

– gazdasági diverzifikációs potenciál és 
fejlesztési lehetőségek.

gazdasági diverzifikációs potenciál és 
fejlesztési lehetőségek, ideértve a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
szempontokat.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3 a. Konzultáció az érdekeltekkel 
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés fa) pont 
– a megkérdezett főbb érintettek listája, 
ideértve a gazdasági és szociális 
partnereket és a civil társadalom 
képviselőit, valamint az adott régióban és 
országban megkérdezett szakértőket 

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet - 2 pont - 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés g) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tervezett művelettípusok és ezek 
várható hozzájárulása az éghajlatvédelmi 
átállás hatásának enyhítéséhez

– Tervezett művelettípusok, ezek 
életképessége és várható hozzájárulása az 
éghajlatvédelmi átállás hatásának 
enyhítéséhez

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 2 pont - 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak akkor töltendő ki, ha kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:

Csak akkor töltendő ki, ha kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
tájékoztató jellegű felsorolása és minden 
egyes művelet és vállalkozás esetében a 
szóban forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 2 pont - 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz nyújtanak 
támogatást:

Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz nyújtanak 
támogatást:

– a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 

– a támogatandó műveletek 
tájékoztató jellegű felsorolása és annak 
igazolása, hogy ezek hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek

továbbá az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek
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a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
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(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A világot sújtó környezeti válság rendületlenül egyre súlyosabbá válik. A Méltányos Átállást 
Támogató Alap létrehozásával, valamint azon kötelezettségvállalással, miszerint 2050-re 
Európa klímasemlegessé válik, az Európai Unió tanúbizonyságot tesz arról, hogy elkötelezett 
amellett, hogy költségvetéséből pénzügyi eszközöket bocsásson rendelkezésre a zöld 
gazdaságra való – égetően szükséges – átálláshoz. Vállalta, hogy segít polgárainak 
megbirkózni a folyamathoz kapcsolódó változásokkal, az Unióhoz tartozó területeknek pedig 
abban, hogy éljenek a fenntartható és méltányos jövő megteremtését szolgáló közös 
lehetőségekkel.

Mivel a Covid19-világjárvány rávilágít fejlesztési modelljeink törékenységére, még inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van európai biztosítékokra. A társadalmainkat fenyegető 
válságok semmilyen módon nem oltják ki egymás hatásait, hanem kölcsönösen erősítik 
egymást, mivel növelik az egyenlőtlenségeket, valamint arra ösztönzik az országokat, hogy 
befelé forduljanak. Ennélfogva ránk hárul a feladat, hogy az európai jogalkotás eszköztárát 
felhasználva megerősítsük az Európai Unió reagálási képességét.

Az uniós polgárok tisztában vannak azzal, hogy korunk kihívásaira mindenképpen kollektív, 
együttműködésen alapuló választ kell adni: nem kevesebb mint 82%-uk támogatja az 
energetikai átalakulás pénzügyi támogatását1. Az éghajlatváltozás következményei vitán felül 
állnak, miként az is, hogy a túlélésünk függ attól, hogy képesek vagyunk-e közösen 
változtatni életmódunkon.

1 Az EBB-nek a BVA Grouppal együttműködésben elvégzett, 2020. március 13-án közzétett második éghajlati 
felmérése. 
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Energetikai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikáinknak a történelem alakulását 
kell követniük. Az európai zöld megállapodás2 elfogadásával az Európai Unió azt jelzi, hogy 
nem hajlandó egyszerűen alárendelni magát a világban végbemenő változásoknak, és 
határozott szándéka, hogy segítse a régiók szerepvállalását az átalakulás folyamatában. A 
Fenntartható Európa beruházási terv3 a méltányos átállási mechanizmusra épül, amely a 
2021–2027 közötti időszakban legalább 100 milliárd euró mozgósítását fogja lehetővé tenni a 
zöld gazdaságra való átállás által leginkább érintett régiók számára.

A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat4 az első a méltányos átállási mechanizmus három pillére közül. 
Ez a megerősített uniós támogatás nem valósulhat meg pusztán feltétel nélküli, tagállamoknak 
nyújtott támogatások formájában. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tagállami 
kötelezettségvállalások teljesítése a koherens, hiteles és eredményes európai politika 
előfeltétele.

A gazdasági és társadalmi válság idején azok a területek, amelyek számára az átállás a 
leginkább égető, nem válhatnak Európa elmaradott térségeivé a 21. században. 
Létfontosságúak az európai projekt szempontjából, amelynek most fel kell használnia 
hagyományait és erősségeit az inkluzív, rendszerszintű változás előidézéséhez kialakított 
megközelítések támogatása érdekében. A Méltányos Átállást Támogató Alap e törekvést 
tükrözi, kiegészítve a méltányos átállási  mechanizmus két másik pillérét, amelyeknek szintén 
foglalkozniuk kell e területek problémáival. Az alap célja a helyi közösségek adott helyszínen 
történő támogatása az ellenálló képesség kiépítése, valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy egyetlen terület se maradjon le.

Ahhoz, hogy az egyes területek és lakosságuk éljenek az átállás kínálta lehetőséggel egy jobb 
jövő megteremtéséhez, az előadó úgy véli, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap 
biztosította támogatásának három fő szempontra kell kiterjednie.

Először: annak érdekében, hogy az alap valóban méltányos legyen, az egyéni igényekre és a 
társadalmi jóllétre kell összpontosítania. Az alap hatásának a helyi lakosság számára 
kézzelfoghatónak, az adott helyszíneken pedig láthatónak kell lennie. Ez a munkaerőpiac 
élénkítését szolgáló intézkedésekkel (oktatás, képzés, az induló vállalkozások és a mobilitás 
támogatása stb.), valamint passzív támogatási intézkedésekkel (a nyugdíjszakadék 
tekintetében biztosított finanszírozás) valósítható meg.

Másodszor: az alapnak olyan feltételeket kell teremtenie, amelyek elősegítik e területeken a 
fenntartható gazdaság megteremtését. Az alap valamennyi beruházásnak összhangban kell 
lennie a szociális és környezetvédelmi szükségletekkel.

Végezetül: az alapnak olyan „szociális infrastrukturális” intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek segítik az átállásban részt vevő területeket abban, hogy dinamikusak maradjanak, és 
továbbra is a közösségre és a szolidaritásra összpontosítsanak (egészségügyi ellátás, lakhatás 
stb.). Ahhoz, hogy az alap hozzáférhető legyen, a fizikai infrastruktúrán túlmenően az is 
elengedhetetlen, hogy a helyi érdekelt felek jobban hozzá tudjanak járulni az átálláshoz.

2 A 2019. december 11-i európai zöld megállapodás.
3 COM(2020)0021, 2020. január 14.
4 COM(2020)0022, 2020. január 14.
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Az előadó a Méltányos Átállást Támogató Alapra az „Átállások európai gyáraként5” tekint. 
Az átalakulási folyamatok és a területi átállások sikere a lakosságnak a stratégiák 
meghatározásába történő bevonásától, valamint a szervezeteknek és csoportoknak a helyi 
projektek támogatását célzó mozgósításától függ. Egy adott terület zöld átállásának 
megvalósítása mindenekelőtt olyan közpolitikák végrehajtását jelenti, amelyek elősegítik a 
szemléletváltást és a helyi megoldások megjelenését.

A Méltányos Átállást Támogató Alap jóvoltából a régióknak, a helyi közösségeknek és a 
vállalatoknak lehetősége nyílik arra, hogy sikerre vigyék az átállást.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodásnak a 
globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C 
alatt tartását célzó végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre 
és a szociális jogok európai pillérére 
összpontosítja. E rendelet az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményben (a 
továbbiakban: európai zöld 
megállapodás)11 meghatározott prioritások 
egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében célzott finanszírozást biztosít a 
klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való mihamarabbi, 

5 A franciaországi Loos-en-Gohelle településen kidolgozott átállási modell alapján:
http://www.territoires-energie-positive.fr/hun/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/hun/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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kezeléséhez. de legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
átállás gazdasági és társadalmi 
kihívásainak kezeléséhez, továbbá ahhoz, 
hogy az európai régiók és lakosság 
támogatásban és segítségben 
részesüljenek – társadalmi, 
munkaerőpiaci és gazdasági támogatás 
révén – annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon le.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11. 11 COM(2019)0640, 2019.12.11.
12 COM(2020) 21, 2020.1.14. 12 COM(2020)0021, 2020.1.14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 

(2) A klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás az 
Unió egyik legfontosabb szakpolitikai 
célkitűzése, és az európaiak 82%-a 
szorgalmazza, hogy álljanak 
rendelkezésre célzott pénzügyi 
támogatások. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió 
a Párizsi Megállapodásban kitűzött 
célokkal összhangban legkésőbb 2050-re 
klímasemleges legyen. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
kihívásai közép- és hosszú távon mindenki 
számára lehetőségekké formálhatók, 
amennyiben azokat társadalmi 
szempontból méltányos módon alakítjuk, 
és ha senkit nem hagyunk hátra. A 
különböző tagállamok és régiók más-más 
kiindulópontról kezdik meg a szükségszerű 
és rendkívül sürgős átállást amellett, hogy 
– tekintettel történelmi, gazdasági és 
kulturális sajátosságaikra – eltérő 
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tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézió céljai szempontjából 
káros egyenlőtlenség.

reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek előrébb tartanak a zöld átállás 
folyamatában, míg az átállás szélesebb 
körű társadalmi, kulturális, munkaerőpiaci 
és gazdasági hatást gyakorol egyfelől 
azokra a régiókra és a szóban forgó régiók 
lakosaira, amelyek vagy akik 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – a gáztól, a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – 
és/vagy a kibocsátásintenzív iparágaktól és 
egyéb, energiaigényes iparágaktól, 
például az acélipartól, a cementágazattól, 
a vegy-, üvegipartól és a szállítási 
ágazattól, másfelől pedig ezen ágazatok 
beszállítóira és szolgáltatóira. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem az Unió 
alapvető értékeire kedvezőtlen hatást 
gyakorló társadalmi egyenlőtlenségekhez, 
valamint a régiók, a tengerentúli területek 
és a tagállamok közötti különbségek 
növekedéséhez is hozzájárul. Ebből 
adódóan a különbségek növekedésének 
elkerülése érdekében különösen fontos 
mihamarabb támogatást biztosítani azon 
régiók és szereplők számára, amelyek 
hozzájárulása kulcsfontosságú a gyors, 
méltányos és az Unió éghajlat-politikai 
céljainak megfelelő átállás biztosításához. 
Kiemelt figyelmet kell szentelni azoknak a 
NUTS 3. szintű területeknek, amelyek 
népsűrűsége alacsonyabb mint 
12,5 fő/km2, vagy amelyek átlagos éves 
népességfogyása 2007 és 2017 között 
meghaladta a –1%-ot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak, társadalmilag 
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társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és  társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

fenntarthatónak és mindenki számára 
elfogadhatónak kell lennie, és különös 
figyelmet kell szentelnie a szociális jogok 
európai pillérében meghatározott elvek 
tiszteletben tartására. Ezért az Uniónak és 
a tagállamoknak, valamint a különböző 
regionális és helyi szereplőknek kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági 
következményeit, továbbá a koronavírus-
válság hatásait, és a kedvezőtlen hatásokat 
az összes lehetséges eszköz alkalmazásával 
enyhíteniük, a pozitív hatásokat pedig – 
például az új, tisztességes és fenntartható 
munkahelyek létrehozását vagy a 
levegőminőség javulását – erősíteniük 
kell. Az uniós költségvetésnek az 
átállással arányosnak kell lennie, a 
következő többéves pénzügyi keretnek 
pedig lehetővé kell tennie az uniós 
törekvések megvalósítását, valamint azt, 
hogy a meglévő uniós szakpolitikák 
számára biztosított juttatások lefelé 
történő módosítása nélkül lehessen 
forrásokat rendelni a Méltányos Átállást 
Támogató Alaphoz (a továbbiakban: 
MÁTA).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Az 
Uniónak segítenie és támogatnia kell a 
régiókat, szubregionális szinteken a helyi 
szereplőket, valamint a lakosságot az Unió 
klímasemlegességre és fenntartható 
foglalkoztatásra való átállása során 
azáltal, hogy egyesíti az uniós költségvetés 
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szociális célú ráfordításait. éghajlat-politikai, kohéziós, gazdasági és 
szociális célú ráfordításait valamennyi 
érintett szinten, figyelembe veszi a 
társadalmi hatású beruházásokat, és 
azokat a területeket, valamint azon 
személyek csoportjait célozza meg, 
amelyeknek a leginkább szükségük van 
támogatásra az átállás megvalósításához.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi 
átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 
helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a MÁTA-t, 
amely a kohéziós politika keretében 
végrehajtott méltányos átállási 
mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja 
nem csupán az, hogy mérsékelje az 
éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen 
hatásait, valamint támogassa a 
klímasemleges gazdaságra való méltányos 
és hatékony energetikai átállást célzó 
intézkedéseket, hanem az is, hogy a 
leginkább érintett területek – így többek 
között a tengerentúli országok és területek 
– és a lakosság, különösen pedig az 
érintett munkavállalók támogatása révén 
megteremtse és erősítse a jövőbeli pozitív 
hatásokat a társadalmi, területi és 
gazdasági kohézió biztosítása érdekében. 
Egyedi célkitűzésével összhangban a 
MÁTA révén támogatásban részesülő 
fellépéseknek az új fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésével, a hátrányos társadalmi 
következmények mérséklésével és a helyi 
gazdaság diverzifikációjának, 
fenntarthatóságának, átalakulásának és 
korszerűsítésének finanszírozásával, a 
szociális bizonytalanság és az instabil 
üzleti környezet erősödésének 
megakadályozásával közvetlenül hozzá 
kell járulniuk az átállás megkönnyítéséhez 
és előmozdításához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
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CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Módosítás 6

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 
irányuló uniós kötelezettségvállalásokkal, 
az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljaira vonatkozó 
kötelezettségvállalással, valamint az 
európai zöld megállapodás – virágzó és 
inkluzívabb, valamint egészségesebb és 
zöldebb kontinenst szolgáló lehetőségek 
megteremtését célzó – fokozott 
törekvésével összhangban történő kezelése 
jelentőségére, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez, továbbá a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsításához. A MÁTA-finanszírozást 
a legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességre vonatkozó uniós 
célkitűzés, valamint a köztes célok 
elfogadásához kell kötni. 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 
önkéntesen átcsoportosított források – 
összhangban a szociális jogok európai 
pillérének elveivel – teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a nemzeti és 
regionális beruházásokat, továbbá a 
magántőkét, de semmiképpen sem 
helyettesíthetik az ilyen beruházásokat. 
Ebből adódóan a következő többéves 
pénzügyi keretnek ambiciózusnak kell 
lennie, és lehetővé kell tennie a kitűzött 
célok elérését. A MÁTA révén nyújtott 
finanszírozásnak a meglévő többi alap 
semmiképpen sem láthatja kárát. A 
MÁTA-nak támogatnia kell a zöld 
gazdaságra való átállást, különösen a 
széntől vagy más, nem fenntartható 
tüzelőanyagoktól leginkább függő 
régiókban, és hozzá kell járulnia a 
jövőorientált és környezetbarát 
foglalkoztatási modellekre irányuló új, 
fenntartható kohéziós politikához.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemcsak kihívás, hanem hatalmas 
lehetőség is valamennyi tagállam, 
regionális és helyi köz-, valamint 
magánszereplő számára. Kiegészítő 
támogatásra lesz szükség azon – többek 
között a távoli területeken található – 
régiók esetében, amelyek továbbra is 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
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rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

klímasemlegességre való áttérés érdekében 
fokozatosan megszüntetendő és/vagy 
korszerűsítendő kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, és ahol a munkavállaló 
népesség továbbképzést és segítséget 
igényel a zöld ágazatokban való 
foglalkoztatáshoz, továbbá amelyek nem 
rendelkeznek az ezekhez szükséges 
pénzügyi eszközökkel. A MÁTA-nak ezért 
az Unió egészére ki kell terjednie, ám 
pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell 
elosztani, hogy a régiók eredetileg milyen 
mértékben támaszkodnak a nem 
fenntartható tevékenységekre, valamint 
képesek finanszírozni azokat a 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átállás lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításához, többek között a 
fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaság 
alternatíváinak olyan körforgásos 
gazdaság révén történő előmozdításához 
szükségesek, amely lehetőségeket kínál a 
munkahelyteremtésre, a regionális 
gazdasági fejlődésre, a területi kohézió 
fokozására és a helyi vidéki gazdaságok 
fellendítésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai, szociális és környezetvédelmi 
prioritásainak – többek között a szociális 
jogok európai pillérét alkotó elveknek és 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
– teljes körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni. A beruházások listájának – az 
európai zöld megállapodás valamennyi 
céljának figyelembevételével – előnyben 
kell részesítenie az embereket, a szociális 
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hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

innovációt, a helyi gazdaságokat, valamint 
a tisztességes foglalkoztatást biztosító 
munkaerőpiacot támogató, közép- és 
hosszú távon fenntartható beruházásokat, 
amelyek egyúttal az Unió természeti 
tőkéjének védelmét, megőrzését és 
gyarapítását is szolgálják, illetve a 
környezeti kockázatok és hatások 
összefüggésében az egészséget és a jóllétet 
is erősítik. A finanszírozásban részesülő 
projekteknek hozzá kell járulniuk a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokra alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok, például a szén-, a 
lignit-, a tőzeg-, a gáz-, az olaj- és az 
olajpalaalapú energiatermelés vagy az e 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével 
kapcsolatos tevékenységek, továbbá azon 
közvetett, például beszállítói és szolgáltatói 
ágazatok esetében, amelyekre szintén 
hatást gyakorolhatnak e hanyatló 
termelési tevékenységek, a támogatást – 
szigorú feltételrendszer mellett – a 
tevékenység megszüntetését célzó 
fokozatos stratégiához kell kötni. Az ilyen 
támogatást világosan rögzíteni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben, és a munkahelyek potenciális 
megszűnése jelentette nehézségek 
leküzdése érdekében a minőségi 
munkahelyek létrehozásának, a 
társadalmi haladás és a helyi gazdasági 
reziliencia megőrzésének feltételéhez kell 
kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok 
átalakítását illetően a támogatásnak a 
munkavállalók készségeinek és jogainak 
védelme és erősítése, valamint a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 
legkésőbb 2050-ig13 megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. E 
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beruházásoknak emellett lehetővé kell 
tenniük az olyan szakértői tevékenységek 
és elemzések finanszírozását is, amelyek 
segítik a teljes mértékben átalakult kkv-
kat a továbbképzett és átképzett 
munkavállalók megtartásában. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére a beruházási döntések esetében, 
továbbá a zöld – például megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó – 
ágazatokra, az intelligens mobilitásra, az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, a 
társadalmi hatású beruházásokra vagy a 
többi olyan ágazatra, amelyek támogatják, 
előmozdítják és ösztönzik az erőforrás-
hatékonyságot és a körforgásos 
gazdaságot. A szóban forgó 
beruházásoknak továbbá támogatniuk kell 
– hangsúlyt fektetve a digitalizációra és a 
kutatásra, továbbá az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézetre – a tudományos 
és innovációs társulások létrehozását is, 
amelyek összekötik a kutatóközpontokat, a 
vállalkozói készséget, az egyetemeket és a 
helyi és regionális kormányzatokat az 
intelligens és fenntartható átállás 
célkitűzéséhez való hozzájárulás 
érdekében. A szóban forgó 
intézkedéseknek elő kell segíteniük a zöld, 
fenntartható és tisztességes munkahelyek 
megteremtését, mérsékelniük kell a 
kedvezőtlen társadalmi hatásokat, és fel 
kell gyorsítaniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását.

__________________ __________________
13A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 

13A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – 
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773 final. COM(2018)0773.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-t fel kell továbbá 
használni a szociális, oktatási, 
egészségügyi és kulturális projektekre 
irányuló beruházások támogatásához is, 
kiemelt figyelmet szentelve azokra a 
régiókra, amelyek a nagy szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságtól függnek, és 
amelyeket érint az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való strukturális átállás. A 
támogatásra jogosult régiókban fennálló 
esélyegyenlőtlenségek különösen az 
oktatáshoz, a kultúrához, valamint a 
közösségi, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
nyilvánulnak meg. Az erős, különböző 
generációkat összekötő helyi közösségek 
kialakítása, továbbá a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak hátrányos 
megkülönböztetés nélküli társadalmi 
integrációja bővítheti a gazdasági 
lehetőségeket és biztosíthatja a mindenki 
számára méltányos átállást. E célból 
támogatni kell a szociális innovációt, 
különösen a koragyermekkori neveléssel 
és gondozással, az oktatási 
létesítményekkel, a diákszállásokkal és a 
digitális berendezésekkel, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásokkal és az új 
ellátási modellel – többek között a 
klinikák, kórházak nyújtotta vagy a 
közösségi alapú ellátással – összefüggő 
területeken. Mindez elősegítheti annak 
biztosítását, hogy a társadalmilag 
méltányos, senkit hátra nem hagyó 
átállást megerősítendő az átállási 
régiókban élők, köztük a szociális 
gazdaságban tevékeny szereplők számára 
elérhetőek legyenek a helyi gazdasági 
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fejlődés és a szociális piacgazdaság 
szempontjából kulcsfontosságú 
színvonalas közszolgáltatások és általános 
érdekű szolgáltatások.

Módosítás 11

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 átállás 
megvalósításához legnagyobb 
valószínűséggel támogatásra szoruló 
személyek védelme érdekében a MÁTA-
nak – kiemelt figyelmet fordítva az 
[ESZA+ rendelet]-ben meghatározottak 
szerinti, leginkább veszélyeztetett 
személyekre, valamint a munkaerőpiactól 
leginkább távollévőkre (például a tartósan 
munkanélküli személyekre, a dolgozói 
szegénységgel küzdőkre vagy a NEET-
fiatalokra) – ki kell terjednie az érintett 
munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, valamint minden 
ágazatban megvalósuljon a nemek közötti 
egyensúly, továbbá az egész életen át tartó 
tanulást lehetővé tevő és az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvet tiszteletben 
tartó jövőorientált ágazatokra és 
foglalkoztatásra irányuló aktív 
munkaerőpiaci és készségfejlesztési 
politikákkal szolgáljon, támogatást 
nyújtson az átállás által érintett 
személyeknek, tanácsadási, képzési, 
támogatási szolgáltatásokat és személyre 
szabott munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresők minden kategóriájának, 
megkülönböztetés nélkül biztosítva az 
egyenlő hozzáférést a személyek minden 
csoportja számára, egyszersmind kiemelt 
figyelmet fordítva a fiatalokra és aktív 
munkaerőpiaci befogadásukra. E 
tekintetben a munkavállalók számára 
megfelelő időkereten belül, még mielőtt 
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munkanélkülivé válnának, biztosítani kell 
a továbbképzési és átképzési lehetőségeket. 
Az erőfeszítéseket az érintett régiók 
gazdasági fellendülésére kell 
összpontosítani, mindenekelőtt átképzési 
minták segítségével, valamint a 
szomszédos tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi hatóságai közötti szoros 
együttműködések révén, annak érdekében, 
hogy a Globalizációs Alkalmazkodási 
Alappal teljes összhangban 
maradéktalanul ki lehessen aknázni a 
határokon átnyúló munkaerőpiacban 
rejlő lehetőségeket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a MÁTA által finanszírozott 
prioritások végrehajtása az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. 
cikkével összhangban hozzájáruljon a 
nemek közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához. 
Értékelések mutattak rá arra, hogy az 
operatív programok valamennyi 
vonatkozása tekintetében, valamint e 
programok előkészítésének, nyomon 
követésének, végrehajtásának és 
értékelésének valamennyi szakaszában 
fontos időben és következetesen 
figyelembe venni a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések 
szempontját, és egyszersmind biztosítani, 
hogy egyedi fellépésekre is sor kerül a 
nemek közötti egyenlőségnek, az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvnek, a nők 
gazdasági függetlenségének, az 
oktatásnak és a továbbképzésnek, továbbá 
az erőszak áldozatául esett nők 
munkaerőpiaci és társadalmi 
visszailleszkedésének az előmozdítása 
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érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A MÁTA-nak fontos szerepe van a 
gazdaság területén túlmutató társadalmi 
következmények enyhítésében, éppen ezért 
nem válhat pusztán üzleti beruházási 
eszközzé. Az átállás komoly nyomás alá 
helyezi az érintett régiókat és 
lakosságukat. Nemcsak a munkahelyek 
megszűnése jelent kockázatot, hanem a 
helyi adóbevételek csökkenése és a 
munkavállalók elvándorlása is, ez utóbbi 
pedig a fiatalok és idősek 
hátrahagyásához, valamint egyes 
szolgáltatások megszűnéséhez vezet 
(különösen a szénbányászok esetében), 
ezért a szociális infrastruktúrába 
irányuló, a színvonalas szolgáltatások 
biztosítását és a megszűnt szolgáltatások 
pótlását célzó beruházások 
kulcsfontosságúak a társadalmi 
szempontból méltányos, senkit hátra nem 
hagyó átálláshoz. A MÁTA-nak 
különösen ki kell terjednie a recesszió 
megakadályozását célzó intézkedésekre is 
annak szavatolása érdekében, hogy a 
helyi lakosság támogassa a változásokat, 
és hogy megerősítse a helyi közösségi 
szereplőket, az egészségügyi és szociális, 
valamint demokratikus infrastruktúrát.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek (12) Az átállás megvalósításához 
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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 
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.

további támogatást igénylő területek 
diverzifikációjának és átalakulásának 
erősítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a zöld és fenntartható kkv-
kba, különösen pedig a fiatal és a szociális 
innováció ágazatában működő 
vállalkozásokba történő, 
munkahelyteremtési potenciállal bíró 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközeibe 
vagy immateriális javaiba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a környezetbarát, tisztességes és 
fenntartható foglalkoztatáshoz. A cél a 
tisztességes, fenntartható munkahelyek 
megteremtése a jövőorientált 
ágazatokban, valamint a társadalmi 
befogadás lehetővé tétele a helyi emberi 
erőforrások készségeinek és 
képzettségének elismerése, értékelése és 
fejlesztése mellett. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogathatók termelőberuházások, ha 
azok az átállás miatti munkahely-
megszűnések csökkentéséhez szükségesek, 
valamint ha támogatják az alap átfogó 
célját, azaz a klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítását azáltal, hogy jelentős számú 
munkahelyet hoznak létre vagy elősegítik 
jelentős számú munkahely 
alkalmazkodását, továbbá ha – a 
Globalizációs Alkalmazkodási Alappal 
teljes összhangban – nem vezetnek 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredményei. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások azzal a feltétellel 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
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alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú tisztességes és fenntartható 
munkahely védelmét eredményezik. Az 
ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben, 
azoknak fenntarthatónak kell lenniük, és 
összhangban kell lenniük az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével. 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. Az európai 
zöld megállapodás által elindított 
átállásnak előnyösnek kell lennie 
mindenki számára, nem mélyítheti el az 
egyenlőtlenségeket, és kiemelt figyelmet 
kell szentelnie a vidéki térségekre és azok 
jelentős gazdasági – különösen a 
fiatalokat érintő – nehézségeire.

__________________ __________________
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.).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az 
(EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett elő kell írni egy önálló MÁTA-
program létrehozását. Az (EU) [új CPR] 
rendelet 21a. cikkével összhangban a 
MÁTA forrásai önkéntes alapon 
megerősíthetők az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással, mely utóbbiakat e célból 
további forrásokkal kell ellátni. Az ERFA-
ból és az ESZA+-ból átcsoportosított 
összegeknek összhangban kell állniuk a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben rögzített művelettípusokkal, 
valamint az említett alapok célkitűzéseivel. 
Az egyszerűsítésre irányuló célkitűzésnek 
megfelelően a MÁTA alkalmazása nem 
eredményezhet túlzott adminisztratív 
terheket.

Módosítás 16

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 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni az adott területen belüli 
átállási folyamat hatékony és mérhető 
elindítását, valamint végrehajtását, amely 
folyamatot a klímasemleges gazdaság 
legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósításához támogatni kell az adott 
terület nem fenntartható tevékenységektől 
való függésének fokozatos megszüntetése 
érdekében. E tekintetben a tagállamok 
kedvezményezett régióinak a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük. A méltányos átállásra 
vonatkozó tervek kidolgozása során a 
kedvezményezett régióknak konzultálniuk 
kell az érintett érdekelt felekkel, a 
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többoldalú cseréjét, melynek során a 
széntermelő régiók átalakításával 
foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek.

partnerség elveivel összhangban többek 
között a helyi és regionális hatóságokkal, 
a helyi és regionális szereplőkkel, például 
a meglévő helyi vállalkozásokkal, 
különösen a kkv-kkal, a nagy energetikai 
létesítmények alvállalkozóival, a civil 
társadalommal, a szociális partnerekkel, 
valamint az érintett helyi közösségekkel. A 
méltányos átállásra vonatkozó terveknek 
részletesen – legalább a nemzeti energia- 
és klímaterveik által meghatározott 
törekvésnek, a szociális jogok európai 
pillérének és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak 
megfelelően – ismertetniük kell az átállási 
folyamatot, többek között a társadalmi-
gazdasági hatással járó 
munkahelyteremtő intézkedéseket, a 
továbbképzéseket és átképzéseket, 
valamint a helyi szociális infrastruktúrába 
irányuló beruházásokat. A Bizottság e 
célból létrehozza a méltányos átállási 
platformot, amely valamennyi érintett 
szereplő és ágazat vonatkozásában 
lehetővé teszi a levont tanulságokon és a 
bevált módszereken alapuló tapasztalatok 
két- és többoldalú cseréjét, melynek során 
a széntermelő régiók átalakításával 
foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek. A tervezési 
szakasz tekintetében a bevált módszerek 
terjesztéséhez teljeskörűen fel kell 
használni a meglévő platformot. A 
méltányos területi átállásra vonatkozó 
tervek kidolgozása során a szomszédos 
lakott területekre, többek között a 
határokon túli területekre gyakorolt 
hatásokat is figyelembe vevő globális 
megközelítést kell követni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az átállás és a MÁTA hosszú távú 
hatékonyságának és pozitív hatásainak 
biztosítása érdekében adatgyűjtést kell 
majd végezni a különböző ágazatokban és 
iparágakban az új, környezetbarát 
gazdaság miatti változáshoz való 
alkalmazkodás érdekében szükséges 
készségek jobb előrejelzéséhez, és 
különösen a dekarbonizációs 
forgatókönyvek foglalkoztatásra gyakorolt 
hatásainak modellezéséhez, valamint a 
megfelelő társadalmi fenntarthatósági 
mutatókon alapuló nyomon követéshez.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett szereplőket és 
településeket, akikre vagy amelyekre a 
MÁTA-támogatást összpontosítani kell, és 
be kell mutatni a klímasemleges gazdaság 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket. Kiemelendő, hogy a 
méltányos átállásra vonatkozó terveknek 
meg kell határozniuk a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításában érintett, az 
egyéb kibocsátásintenzív tevékenységekkel 
vagy olyan tevékenységekkel foglalkozó 
létesítmények bezárását, amelyek ipari 
végtermékeire közvetlen hatást gyakorol a 
karbonsemlegességre való átállás, továbbá 
a munkavállalók továbbképzéséhez és 
átképzéséhez, valamint az említett 
iparágaktól nagymértékben függő 
beszállítók és szolgáltatók számára 
nyújtandó segítség szükségességét, 
továbbá a szociális infrastrukturális 
beruházásokra vonatkozó részletes 
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tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

terveket. A szociális partnereket a 
folyamat minden szakaszába be kell vonni 
a kielégítendő konkrét igények 
becsatornázása érdekében. Pontosan meg 
kell határozni ezeket a területeket, 
amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak 
kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. Az átállás megvalósítása 
érdekében a terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
(gazdasági, társadalmi, területi és 
környezeti) kihívásait, szükségleteit, 
lehetőségeit és erőforrásait, többek között 
a szociális infrastruktúra, a munkahely-
teremtési potenciál, valamint a meglévő 
oktatási és mérnöki potenciál 
tekintetében. A terveknek oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa 
azoknak, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliens gazdasági 
tevékenységeknek a koherens 
kidolgozását, amelyek fenntartható és 
tisztességes munkahelyeket teremtenek, 
prioritásként kezelik az átállásból eredő 
társadalmi-gazdasági sokkok enyhítését, 
és emellett a klímasemlegességre való, 
legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
átállással és az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel, a szociális jogok európai 
pillérének elveivel és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival is 
összhangban állnak, egyszersmind pedig 
arról is gondoskodnak, hogy senki ne 
maradjon ki. A MÁTA csak olyan 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
nemzeti MÁTA-program részét kell 
képezniük, amelyet a Bizottságnak jóvá 
kell hagynia.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottság számára 
– az arányosság elvével összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 
korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik.

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
optimalizálása érdekében a Bizottság 
számára – az arányosság elvével 
összhangban – lehetővé kell tenni, hogy 
pénzügyi korrekciókat alkalmazzon abban 
az esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie azokat a 
régiókat, ahol a MÁTA-források 
felhasználása szerényebb eredményeket 
mutat, és biztosítania kell e régiók további 
támogatását annak érdekében, hogy 
egyetlen régió se maradjon le.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását 
– a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során a területek gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi 
átalakulásának támogatását – a 
tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
egyedi kihívásai, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
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szükséges mértéket,

Módosítás 21

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 a 2050-ig teljesítendő, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, 
körforgásos és klímasemleges uniós 
gazdaságra való átálláshoz további 
támogatást igénylő személyek csoportjai, 
valamint területek számára, átalakítsa az 
átállásból eredő kihívásokat 
lehetőségekké, és ezzel egyidejűleg 
hozzájáruljon a európai szociális 
modellnek a jelen és a jövő generációit 
egyaránt szolgáló fejlődéséhez, valamint 
az egyenlőtlenségek elleni küzdelemhez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA a következő egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá:

– a klímasemleges gazdaságra és 
társadalomra való átállás nyomán 
jelentkező társadalmi, munkaerőpiaci, 
gazdasági és környezeti kihívások és 
lehetőségek kezelésének lehetővé tétele a 
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régiók, a helyi szintek és az emberek 
számára, összhangban a globális 
hőmérséklet-emelkedés jóval 2 Celsius-fok 
alá szorítására irányuló céllal, 
egyszersmind törekedve a hőmérséklet-
emelkedés 1,5 °C alatt tartására, továbbá 
biztosítva, hogy a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek növeljék az 
átláthatóságot és a közösségek, 
munkavállalók, iparágak és beruházók 
biztonságát.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, különös figyelmet fordítva a 
fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodó 
tagállamokra, tiszteletben tartva és 
támogatva az európai zöld megállapodás 
és a szociális jogok európai pillérének 
átfogó célkitűzéseit az éghajlati és 
környezeti kihívások kezelése érdekében, 
ugyanakkor biztosítva egy olyan igazságos 
átmenetet, amely senkit sem hagy hátra. A 
MÁTA támogatja a 4. cikk (2)–(2c) 
bekezdésében említett fellépéseket, és a 
MÁTA alapján biztosított pénzügyi 
támogatás kiutalásának feltétele, hogy a 
tagállam kötelezettséget vállaljon a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
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növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 10 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A MÁTA 
finanszírozása nem történhet a többéves 
pénzügyi keret egyéb programjai számára 
előirányzott források kárára.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett összeg 0,35 
%-át a Bizottság kezdeményezésére 
technikai segítségnyújtásra kell 
elkülöníteni.

Az első albekezdésben említett összeg 
legalább 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló források 
éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben 
említett további forrásokat is.

(3) A Bizottság a 10. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén határozatot fogad el, amely az 
I. mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló források 
éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben 
említett további forrásokat is.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk



PE648.609v04-00 158/352 RR\1210220HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközből származó források
(1) Az [ERI] rendelet 2. cikkében 
említett intézkedéseket a MÁTA keretében 
az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának vi. alpontjában szereplő 
összegből folyó árakon 30 milliárd EUR 
összeg igénybe vételével kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és (8) 
bekezdésére is figyelemmel.
Ez az összeg úgy tekintendő, hogy az az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
említett egyéb forrásokat is magában 
foglalja, és az az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 
21. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban külső címzett bevételt képez. 
Azt a 3. cikkben meghatározott globális 
forrásokon felül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalások céljára kell 
rendelkezésre bocsátani a következők 
szerint:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ezenkívül, folyó áron számolva, 
15 600 000 EUR-t kell az első 
albekezdésben említett forrásokból az 
igazgatási kiadások rendelkezésére 
bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésben 
említett összeg 0,35%-át a Bizottság által 
kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.
(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
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I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.
(4) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az e cikk 
(1) bekezdésében említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően kizárólag a következő 
tevékenységeket támogatja:

(2) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően az átálláshoz a következő 
fellépéseket támogatja, amennyiben azok a 
[fenntarthatósági taxonómia rendelet] 
rendelet értelmében jogosultak a 
támogatásra:

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba –, energiaközösségekbe és 
-szervezetekbe, valamint a szociális 
innováció terén aktív szervezetekbe 
történő, tisztességes és fenntartható 
munkahelyek teremtéséhez vezető, 
gazdasági diverzifikációt és átalakulást 
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eredményező fenntartható beruházások;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) a szociális fejlesztésben, a 
jövőorientált, fenntartható ágazatokban, a 
megújuló energiában, a zöld fejlesztésben 
és a zöld infrastruktúra kiépítésében 
érdekelt új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan társadalmi hatású 
beruházások, amelyek pozitív, helyi és 
mérhető társadalmi és környezeti hatást 
kifejtő vállalkozások fejlődését mozdítják 
elő;

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) fenntartható kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
környezetbarát és fenntartható 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;
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Módosítás 33

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) megfizethető tiszta és megújuló 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások, beleértve az 
energiaszegénység és a rossz lakhatási 
körülmények kezelését célzó célzott 
utólagos átalakítási intézkedéseket, 
valamint a megújuló energiába, továbbá 
az intelligens, energiahatékony, helyi, 
multimodális és környezetbarát, a 
kibocsátást valamennyi közlekedési 
módban csökkentő városi közlekedési 
eszközök bevezetését;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló, különösen a 
mikro- és kisvállalkozásokat célzó 
beruházások;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 

f) ületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
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irányuló beruházások; irányuló beruházások, a „szennyező fizet 
elv” megfelelő tiszteletben tartásának 
biztosítása mellett;

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a mérgező anyagoktól mentes, 
körforgásos gazdaságnak – így a bio-
gazdaságnak – többek között a 
hulladékmegelőzés, a hulladékcsökkentés, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

törölve

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

törölve

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

törölve

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) technikai segítségnyújtás. törölve

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a szociális 
beruházásokat, ideértve a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítását 
támogató beruházásokat is, biztosítva a 
fogyatékossággal élő személyek és 
leginkább elesettek számára a részvételt és 
az akadálymentességet a következők 
révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) szociális innováció, szociális 
infrastruktúra, valamint a helyi 
közösségeket szolgáló infrastruktúra, 
például közösségi és önkéntesközpontok;
c) oktatási és képzési lehetőségek;
d) az energiaszegénység kezeléséhez 
hozzájáruló energiahatékony szociális 
lakások, valamint a hajléktalanság 
kockázatának kitett vagy azt elszenvedő 
emberek lakhatását elősegítő ideiglenes 
megoldások;
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e) minőségi, fenntartható és 
megfizethető szociális és egészségügyi 
infrastruktúrák, egészségügyi 
szolgáltatások és innovatív egészségügyi 
megoldások;
f) társadalmi célú kulturális és 
hagyományőrző tevékenységek.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a munkavállalókat és 
álláskeresőket célzó következő 
beruházásokat támogatja:
a) nem csak a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló iparágakban 
dolgozó jelenlegi vagy korábbi 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívülre szorult összes 
személy továbbképzése és átképzése, 
beleértve a tartósan munkanélkülieket, az 
első állásukat kereső személyeket és a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalokat 
(NEET-fiatalok);
b) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
személyre szabott és emberközpontú 
munkakeresési segítség, tanácsadás és 
támogatás álláskeresőknek;
c) ideiglenes jövedelemtámogatási 
intézkedések és szociális védelmi 
intézkedések az átmenet által 
legközvetlenebbül érintett munkavállalók 
számára, adott esetben különös tekintettel 
az aktív keresők szegénységére. Ezek az 
intézkedések csak szükség esetén egészítik 
ki a nemzeti szociális hálókat;
d) az álláskeresők aktív 
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munkaerőpiaci befogadása és az emberek 
és közösségek társadalmi-gazdasági 
integrációja;

 (A 2b. cikk a)–d) pontjai megegyeznek a Bizottság javaslatának h)–j) pontjaival az 
alábbiakban félkövérrel és aláhúzással jelölt eltérésektől eltekintve:

h) nem csak a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló iparágakban dolgozó jelenlegi vagy 
korábbi munkavállalók, hanem a munkaerőpiacon kívülre szorult összes személy 
továbbképzése és átképzése, beleértve a tartósan munkanélkülieket, az első állásukat kereső 
személyeket és a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat 
(NEET-fiatalok);

i) a jövőorientált ágazatokat és foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci és 
készségfejlesztési politikák, valamint munkakeresési segítség álláskeresőknek;

ia) ideiglenes jövedelemtámogatási intézkedések és szociális védelmi intézkedések az 
átmenet által legközvetlenebbül érintett munkavállalók számára, adott esetben különös 
tekintettel az aktív keresők szegénységére. Ezek az intézkedések csak szükség esetén 
egészítik ki a nemzeti szociális hálókat;

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci befogadása és az emberek és közösségek 
társadalmi-gazdasági integrációja.)

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a (2), (2a) és (2b) 
bekezdésben szereplő 
beruházástípusokhoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtást.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 

(2d) Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 
107. cikke (3) bekezdése a) és c) 
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megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

pontjának, valamint az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokkal 
kapcsolatban meghatározott uniós 
szabályoknak megfelelően támogatott 
területként kijelölt területeken a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják, és emellett 
ellenőrzik azt is, hogy megfelelnek-e a 
szociális jogok európai pillérének, 
valamint hogy előmozdítják-e a minőségi, 
fenntartható munkahelyek létrehozását és 
a nagyobb mértékű társadalmi befogadást. 
A szóban forgó beruházások csak akkor 
támogathatók, ha szükségesek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem tartják fenn a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

(2e) A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, nem tartják fenn a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, 
és szociális és környezeti szempontból 
fenntarthatók.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) A fellépések költségvetés-tervezése 
és programozása során a MÁTA biztosítja 
a támogatások egyenlő arányú elosztását 
a (2), a (2b) és a (2b) bekezdésben 
szereplő három beruházástípus között. A 
régiók mérlegelési jogkörükben 
kiigazíthatják az egyenlő részesedés elvét 
azzal a kitétellel, hogy tiszteletben tartják 
a különböző beruházástípusok közötti 
kiegyensúlyozott megközelítést. 

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások a 
földgáz mint a szén és a zöld energia 
közötti átmeneti, köztes tüzelőanyag 
kivételével;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (2a) és (2b) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre az 
[ESZA+] különleges kizárásai is 
vonatkoznak.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, továbbá 
a tervezett tevékenységek eleget tesznek a 
4. cikk (2f) bekezdésében lefektetett 
tervezési követelménynek és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseinek.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és – adott 
esetben – az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban átcsoportosított 
forrásokat. Az ESZA+ részesedése az 
összes átcsoportosított forráson belül nem 
haladhatja meg a 20%-ot.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok a partnerségi elvet 
teljes mértékben tiszteletben tartva az 
érintett területek helyi és regionális 
illetékes hatóságaival, valamint a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és a helyi szereplőkkel 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi hatások 
alapján legkedvezőtlenebbül érintett 
területek, illetve a beszállítókhoz és a 
szolgáltatókhoz hasonló, kedvezőtlenül 
érintett nem közvetlen ágazatok, különös 
tekintettel a munkavállalók 
alkalmazkodási képességére, a 
munkaerőpiaci változások miatt az adott 
területen az új munkavállalói profilok 
miatt szükségesség váló átképzési 
igényekre, a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításához és felhasználásához 
kapcsolódó munkahelyeken a 
munkahelyek várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
valamint azokon az ágazaton alapuló 
területekre, amelyek ipari késztermékeit 
közvetlenül érinti a karbonsemlegességre 
való átállás.

__________________ __________________
17Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) a klímasemleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig megvalósuló nemzeti 
szintű átállás folyamatának ismertetése, 
ideértve a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatával (a továbbiakban: 
NEKT) összhangban álló átállási folyamat 
főbb lépéseinek jogilag kötelező erejű 
ütemtervét, amely a szénre, más fosszilis 
tüzelőanyagokra és a fosszilis 
tüzelőanyagokra vonatkozó 
támogatásoknak az érintett területen 
belüli fokozatos megszüntetését célozza, a 
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás 
előtti szinthez képest 1,5 °C-ra történő 
korlátozására irányuló célkitűzéssel 
összhangban lévő időkereten belül;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően támogatandó 
területként vagy ágazatként való 
azonosítás indoklása;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakításából vagy 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, a megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállásból 
adódó kihívások – ideértve az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci, gazdasági és 
környezeti hatásait – és az ezekkel járó 
előnyök, különösen az egészséget és 
jóllétet érintő előnyök felmérése, valamint 
a szóban forgó területeken a nettó nulla 
kibocsátásra való átállásból, a fosszilis 
tüzelőanyagokról való áttérésből vagy a 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, a zöld 
gazdaságból fakadó munkahelyteremtési 
lehetőségeknek, az új szakértelem iránt 
felmerülő igényeknek és egyéb társadalmi 
következményeknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek és az 
energiaszegénységgel kapcsolatos 
kihívások azonosítása;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a megújuló energiaforrásokon 
alapuló, rendkívül erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci, gazdasági és 
környezeti kihívásainak és lehetőségeinek 
kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése a 
tervezett intézkedések részletes 
felsorolásával, tiszteletben tartva a 4. cikk 
(2), (2a) és (2b) bekezdésében említett 
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beruházástípusok közötti kiegyensúlyozott 
megközelítés elvét;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése;

e) az egyéb nemzeti, regionális, 
területi, régióközi vagy határokon átnyúló 
stratégiákkal és tervekkel, az egyéb uniós 
alapokkal, például [az ESZA±-val], az 
ERFA-val és az EGAA-val, a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekkel, a 
kapcsolódó uniós stratégiákkal (az 
európai zöld megállapodással és a 
szociális jogok európai pillérével), 
valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljaival való konzisztencia felmérése;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az érintett területen élő embereket 
képviselő különböző partnerek és érdekelt 
felek részletes listája, akikkel konzultáció 
történt;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási eszközök és mechanizmusok, 
valamint annak ismertetése, hogy az 
érintett helyi és regionális 
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önkormányzatokat és a helyi érdekelt 
feleket hogyan vonták be a partnerség 
szervezésébe és végrehajtásába, továbbá a 
tervezett nyomonkövetési és értékelési 
intézkedések és a felelős szervek 
ismertetése, összhangban az európai 
strukturális és beruházási alapok 
keretében megvalósuló partnerségről 
szóló európai magatartási kódexszel (a 
Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelete);

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) annak ismertetése, hogy miként 
folytatták le a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv kidolgozását 
megelőző nyilvános konzultációt, valamint 
mennyiben vették figyelembe e 
konzultáció eredményeit;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez való 
várható hozzájárulásuk ismertetése;

g) az érintett területek és az ott élő 
emberek számára elérhető átállási 
lehetőségek felmérése a tervezett 
művelettípusok ismertetésével, beleértve a 
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés 
ösztönzésében és támogatásában vállalt 
aktív szerephez szükséges munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikákat, valamint 
annak ismertetése, hogy a műveletek 
hogyan járulnak hozzá az átállás szociális, 
gazdasági, energiabiztonsági és környezeti 
hatásainak enyhítéséhez, és hogy 
mennyiben képesek a kihívásokat 
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lehetőséggé formálni a régió és az ott élő 
emberek számára;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
beruházásaihoz nyújtott támogatás esetén 
az ilyen műveletek és vállalkozások teljes 
körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát, illetve ha feltétlenül 
szükség van a munkavállalók vagy 
álláskeresők átképzésére, és nem áll 
rendelkezésre egyéb finanszírozás;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek hozzájárulnak a 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz 
és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
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alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek és előtérbe helyezik a 
szociális fenntarthatóságot;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében a terv által érintett 
területen;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a közigazgatástól és az állami 
hivataloktól a terv végrehajtásának 
támogatásával kapcsolatban elvárt szerep 
egyértelmű leírása;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, az 
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szociális jogok európai pillérével. európai zöld megállapodással és a 
szociális jogok európai pillérével, valamint 
a Párizsi Megállapodás keretében 
lefektetett uniós kötelezettségvállalással és 
az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljaival.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

törölve

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek hatóköréből ki kell zárni a 
fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrára irányuló valamennyi 
közberuházást, és a terveknek lehetőséget 
kell teremteniük a helyi gazdaságok és a 
rövid szállítási útvonalak további 
erősítésére.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezt a cikket az uniós és nemzeti 
adatvédelmi szabályokkal teljes 
összhangban, és az (EU) .../... [új CPR] 
rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel és az érdekel 
felekkel.

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk 
(4) bekezdésének értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 25 %),

ii. foglalkoztatás és 
energiafelhasználás a szén-, lignit-, 
olajpala- és tőzegbányászatban (súlyozás: 
25%),

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 8 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
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rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett 
területeinek azonosítása

(1) Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam azon területeinek 
azonosítása, amelyek támogatásra 
szorulnak a nettó nullára való átállás 
megvalósításához

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen 
alapuló villamosenergia-termelés 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető 
ütemtervvel kiegészítve

1.1. A megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaság megvalósításához 
fűződő várható átállási folyamat 
körvonalazása a nemzeti energia- és 
klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető, a 
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás 
előtti szinthez képest 1,5 °C-ra történő 
korlátozására irányuló célkitűzéssel 
összhangban lévő időkeretnek megfelelő 
ütemtervvel kiegészítve

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés b) pont – 1.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül 
érintett területek azonosítása és a 
választásnak a gazdasági és foglalkoztatási 
hatások megfelelő becslésével való 
indoklása az 1.1. pont alapján

1.2. Azon területek, ágazatok, közösségek 
és az ott élő emberek azon csoportjainak 
azonosítása, akik a kihívás lehetőséggé 
formálásához leginkább rászorulnak a 
megfelelő támogatásra, és a választásnak a 
gazdasági és foglalkoztatási hatások 
megfelelő becslésével való indoklása az 
1.1. pont alapján

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átállás jelentette kihívások 
értékelése az egyes azonosított területek 
vonatkozásában

2. Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek értékelése az egyes azonosított 
területek vonatkozásában

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése 

2.1. A megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
jelentette gazdasági, társadalmi, ágazati és 
területi kihívások és lehetőségek értékelése

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2)bekezdés c) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hanyatló ágazatok, amelyek az – hanyatló és az európai zöld 
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átállás nyomán várhatóan szűkítik 
tevékenységeiket, a megfelelő ütemtervvel 
kiegészítve;

megállapodás alapvető célkitűzései 
alapján várhatóan hanyatló ágazatok, 
amelyek az átállás nyomán várhatóan 
szűkítik tevékenységeiket, a megfelelő 
ütemtervvel kiegészítve;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– várható munkahelymegszűnések és 
átképzési igények, a készségigény-
előrejelzések figyelembevételével;

– várható munkahelymegszűnések, 
átképzési, készségfejlesztési és képzési 
igények, valamint a tervezett támogatások 
és politikák típusai, a szükséges 
változásokhoz való alkalmazkodás 
kapcsán a különböző ágazatokban és 
iparágakban felmerülő készségigényekre 
vonatkozó előrejelzések 
figyelembevételével;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– gazdasági diverzifikációs potenciál 
és fejlesztési lehetőségek.

– gazdasági diverzifikációs potenciál 
és fejlesztési lehetőségek a területek és az 
ott élő emberek számára létező lehetséges 
más vagy új fenntartható ágazatokban és 
vállalkozásokban;

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a helyi lakosság kor, nem és 
lakhely szerinti különböző csoportjaira 
gyakorolt várható hatások.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az átállás jelentette kihívások 
kezelését szolgáló fejlesztési szükségletek; 

– Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek kezelését szolgáló fejlesztési 
szükségletek;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás 
végrehajtása nyomán várható eredmények.

– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás 
végrehajtása nyomán várható eredmények, 
beleértve az érintett régiókban élő 
emberek számára várható eredményeket;
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 2 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A helyi gazdaságra vonatkozó 
célkitűzések és a helyi gazdaság számára 
várható eredmények.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.3 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont – táblázat – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Más regionális vagy nemzeti 
fejlesztési tervek.

– Más regionális, nemzeti, területi, 
régióközi vagy határokon átnyúló 
stratégiák és tervek, az egyéb uniós 
alapok, például [az ESZA±], az ERFA és 
az EGAA, a nemzeti energia- és éghajlat-
politikai tervek, a kapcsolódó uniós 
stratégiák (az európai zöld megállapodás 
és a szociális jogok európai pillére), 
valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljai;

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.3 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont – táblázat – 3a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az érintett területen élő embereket 
képviselő különböző partnerek és érdekelt 
felek részletes listája, akikkel konzultáció 
történt.
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés g) pont – táblázat – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tervezett művelettípusok és ezek 
várható hozzájárulása az éghajlatvédelmi 
átállás hatásának enyhítéséhez

– Tervezett művelettípusok és ezek 
várható hozzájárulása a nettó nulla 
kibocsátásra való méltányos átállás 
segítéséhez és aktív támogatásához.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés h) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
fenntartható és tisztességes munkahelyek 
számát, illetve feltétlenül szükség van a 
munkavállalók vagy álláskeresők 
átképzésére, és nem áll rendelkezésre 
egyéb finanszírozás.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 

– a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek

nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
továbbá az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy szükségesek az érintett 
munkahelyek alkalmazkodásához, 
átalakításához, illetve azok megszűnése 
miatt, továbbá hogy előtérbe helyezik a 
szociális fenntarthatóságot;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés j) pont – táblázat – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szinergiák és komplementaritás a 
tervezett műveletek és a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében (az átállási folyamatot 
támogató) más programok, egyéb 
finanszírozási eszközök (az Uniós 
Kibocsátáskereskedelmi Modernizációs 
Alap) és a méltányos átállási mechanizmus 
többi pillére (az InvestEU keretében 
létrehozott méltányos átállási program és 
az Európai Beruházási Bankkal közösen 
létrehozott közszektor-hitelezési eszköz) 
között az azonosított beruházási igények 
kielégítése érdekében

– Szinergiák és komplementaritás a 
tervezett műveletek és a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében (az átállási folyamatot 
támogató) más programok, egyéb 
finanszírozási eszközök (az Uniós 
Kibocsátáskereskedelmi Modernizációs 
Alap) és a méltányos átállási mechanizmus 
többi pillére (az InvestEU keretében 
létrehozott méltányos átállási program és 
az Európai Beruházási Bankkal közösen 
létrehozott közszektor-hitelezési eszköz) 
között az azonosított beruházási igények 
kielégítése, valamint az érintett régiókban 
élő emberek számára szükséges támogatás 
biztosítása érdekében, különös tekintettel a 
munkavállalókra és az álláskeresőkre;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés j) pont – táblázat – 1a 
franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közigazgatástól és az állami 
hivataloktól a terv végrehajtásának 
támogatásával kapcsolatban elvárt szerep 
leírása.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.1 pont – táblázat – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A partnerek bevonására tett 
intézkedések a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése vonatkozásában;

– Az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósuló 
partnerségről szóló európai magatartási 
kódexszel (a Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete) 
összhangban a partnerek – többek között 
a nem kormányzati szervezetek, a 
szakszervezetek és az érintett régiókban 
élő embereket és különösen a 
munkavállalókat és álláskeresőket 
képviselő más kulcsfontosságú szereplők 
és érdekelt felek – aktív részvételét célzó 
megállapodások a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése vonatkozásában, beleértve a 
bevonandó civil társadalmi szervezeteket, 
valamint a közösség képviselőivel a 
programozási folyamat során történő 
konzultáció és proaktív együttműködés 
módját. A programozási dokumentumok 
megírása előtt, közben és után is fontos a 
konzultáció és az együttműködés;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.1 pont – táblázat – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nyilvános konzultáció eredménye – A nyilvános konzultáció eredménye 
az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében megvalósuló 
partnerségről szóló európai magatartási 
kódexszel (a Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete) 
összhangban, valamint annak ismertetése, 
hogy miként folytatták le a konzultációt, 
valamint mennyiben vették figyelembe e 
konzultáció eredményeit a terv 
kidolgozásakor;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.2 pont – táblázat – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tervezett nyomonkövetési és 
értékelési intézkedések, ideértve a terv 
célkitűzéseinek elérésére való képességét 
mérő mutatókat

– A tervezett nyomonkövetési és 
értékelési intézkedések, ideértve a terv 
célkitűzéseinek elérésére való képességét, 
az érintett régiókban a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 
tevékenységek megszüntetését, a 
létrehozható új, fenntartható és 
tisztességes munkahelyek és 
foglalkoztatási lehetőségek számát és a 
társadalmi eredményeket, például a 
mélyszegénység csökkenését mérő 
mutatókat

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.3 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terv végrehajtásának koordinációjáért és 
felügyeletéért felelős szerv vagy szervek és 
ezek szerepe

A terv végrehajtásának koordinációjáért és 
felügyeletéért felelős szerv vagy szervek és 
ezek szerepe az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódexszel (a Bizottság 
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240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete) összhangban

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 oszlop – „RCR 29” után (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos területi átállásra vonatkozó 
terveket megvalósító NUTS 3. szintű 
régiók esetén a regionális társadalmi 
fejlődés;
RCO 301 - mikrofinanszírozásba, szociális 
vállalkozások finanszírozásába és 
szociális gazdaságba való beruházás;
RCO 302 - oktatási és képzési 
lehetőségek;
RCO 303 - az energiaszegénység 
kezeléséhez hozzájáruló energiahatékony 
szociális lakásokba, valamint a 
hajléktalanság kockázatának kitett vagy 
azt elszenvedő emberek lakhatását 
elősegítő ideiglenes megoldásokba történő 
befektetés;
RCO 304 - minőségi, fenntartható és 
megfizethető szociális és egészségügyi 
infrastruktúrák, egészségügyi 
szolgáltatások és innovatív egészségügyi 
megoldások, ideértve az ellátást és annak 
új modelljeit;
RCO 305 - szociális innováció, beleértve 
az innovatív szociális megoldásokat és 
programokat, amelyek célja a területeken 
a szociális hatások és eredmények 
előmozdítása;
RCO 306 - a társadalmi és 
hagyományőrzési célú kulturális 
tevékenységek;
RCO 307 - a helyi közösségeket szolgáló 
infrastruktúra, például közösségi és 
önkéntesközpontok;
RCO 308 - fogyatékossággal élő 
személyek befogadása és akadálymentes 
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VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója: Alexandr Vondra

RÖVID INDOKOLÁS

A Méltányos Átállást Támogató Alap a méltányos átállási mechanizmus első pillére, és a 
klímasemleges gazdaságra való sikeres átállás előfeltételének számít. Bár a Bizottság 
biztosítani kívánja, hogy „senki se maradjon le”, de a Méltányos Átállást Támogató Alapra 
vonatkozó javaslata nem teljesíti ezt az ígéretet. 

Először is, a 7,5 milliárd eurós Méltányos Átállást Támogató Alap nagyságrendje messze 
elmarad a várható igényektől, amelyeket egyes tagállamokban 2050-ig több száz milliárd 
euróra becsülnek. Ezért úgy vélem, hogy további forrásokra van szükség a Méltányos Átállást 
Támogató Alap forrásainak bővítéséhez, amit meg kell vitatni a következő többéves pénzügyi 
keretről folyó tárgyalások során.  

Másodszor, a Bizottság az ERFA és az ESZA+ kötelező átcsoportosításával orvosolja ezt a 
forráshiányt. Véleményem szerint ez elvonja a pénzt más fontos céloktól, és csak önkéntes 
alapon és a tagállamok saját belátása szerint kellene megvalósítani, mivel a tagállamok a 
legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy felmérjék saját beruházási szükségleteiket.

Harmadszor, a Méltányos Átállást Támogató Alap kiadási prioritásait a lehető legnagyobb 
hatás elérése érdekében meg kell változtatni. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való 
átállás az EU széntől és lignittől függő régióit fogja elsőként és a legnagyobb mértékben 
érinteni. Ezért a Méltányos Átállást Támogató Alapnak jelentős forrásokat kell befektetni 
azokban a tagállamokban és régiókban, amelyek továbbra is erősen, ha nem teljesen függenek 
a széntől és a lignittől, és ahol a fenntarthatósági átállás gazdasági és társadalmi hatásai a 
legerősebbek lesznek.  

Az éghajlatvédelmi átállás elősegítése a tagállamokban:

– engedélyezni kell a gázipari beruházásokat, ha azok jelentős kibocsátáscsökkentést 
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eredményeznek, mivel a gázt áthidaló energiaforrásnak kell tekinteni;

– a nagyvállalatokat nem szabad hátrányosan megkülönböztetni, mivel nagyobb 
volumenű beruházásokat tudnak végrehajtani, bár természetesen támogatni kell a kkv-kat és a 
feltörekvő vállalkozásokat is; továbbá 

– az új technológiákat támogatni kell, ha azok elég érettek az alkalmazásra, annak 
érdekében, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap rövid távon valódi változásokat 
hozhasson.

Tekintettel a jelenlegi, szélesebb körű politikai helyzetre – többek között annak 
valószínűségére, hogy a COVID19-válság következtében alacsonyabb lesz a beruházási 
kapacitás –, úgy vélem, hogy az EU nem biztos, hogy kész lesz arra, hogy 2050-ig 
megvalósítsa a klímasemlegességet.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 175. 
cikke harmadik bekezdésére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
175. cikke harmadik bekezdésére és 
322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás, és 
különösen annak 2. cikkében 
meghatározott cél végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak 
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teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez.

megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható 
célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az 
európai zöld megállapodásról szóló 
közleményben (a továbbiakban: európai 
zöld megállapodás)11 meghatározott 
prioritások egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást az 
Unió területeinek és lakosainak – 
különösen a legsérülékenyebbeknek – az 
éghajlatsemleges, környezeti szempontból 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körforgásos gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig történő átállás 
gazdasági és társadalmi kihívásainak 
kezeléséhez, amelynek során a 
fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel kerül 
kompenzálásra.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 

(2) A klímasemleges, környezeti 
szempontból fenntartható, energia- és 
erőforrás-hatékony, valamint körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése, és 
jelentős mennyiségű további beruházást 
tesz szükségessé. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió 
2050-re klímasemleges legyen, amely a 
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hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
eléréséhez való hozzájárulás egyik módja.

 Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
érdekében hozott intézkedések hosszú 
távon általános előnyökkel járnak, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat egyaránt 
jelentenek, mivel a különböző tagállamok 
és régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
emberközpontúnak, méltányosnak, 
mindenki számára inkluzívnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, 
és senkit sem hagyhat az út szélén. Ezért 
az Uniónak és a tagállamoknak kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
következményeit, és az összes lehetséges 
eszközt alkalmazniuk kell, hogy 
elkerüljék, és ahol ez nem lehetséges, 
enyhítsék a kedvezőtlen hatásokat, és új 
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lehetőségeket teremtsenek az átállás által 
leginkább sújtott emberek és területek 
számára. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállás új munkahelyek 
létrehozására is lehetőségeket kínál. A 
Bizottság európai foglalkoztatási és 
szociális fejleményekről szóló 
áttekintésének (ESDE) 2019. évi kiadása 
szerint a karbonsemleges gazdaságra való 
átállás növelni fogja a rendelkezésre álló 
munkahelyek számát. 2030-ra az átállás 
várhatóan 1,2 millió új munkahelyet 
teremt az Unióban a már várt 12 millió új 
munkahelyen felül. A Bizottság szerint az 
átállás enyhítheti az automatizálásból és a 
digitalizációból következő foglalkoztatási 
polarizációt azáltal, hogy a bér- és a 
készségeloszlási skála közepén is teremt 
munkahelyeket, különösen az 
építőiparban és a gyártásban.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A megerősített kohéziós politikai 
eszközök és az uniós költségvetési 
könnyítés alapvető fontosságú, tekintettel 
a COVID19-világjárvány jelenlegi 
gazdasági és társadalmi következményeire 
a tagállamokban. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy gazdasági és 
társadalmi igényeiknek megfelelően 
átcsoportosíthassák az előirányzatok az 
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alapok, kiadási tételek és prioritások 
között, függetlenül a tematikus 
koncentrációs célkitűzésektől és az EU 
makrogazdasági és/vagy politikai 
feltételeitől.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. 
Támogatnia kell a polgárokat és 
területeket az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi, 
környezeti és gazdasági hatásainak 
kezelése során azáltal, hogy regionális 
szinten egyesíti az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai, környezetvédelmi, 
gazdasági és szociális célú ráfordításait, a 
Covid19-válság hatására is tekintettel.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos és sikeres energetikai 
átállást célzó intézkedések támogatása, 
valamint, hogy a leginkább érintett 
emberek és területek, különösen a 
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részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának 
enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi 
célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] 
rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

közvetlenül érintett munkavállalók 
támogatása és részükre új lehetőségek 
biztosítása révén elkerülje, és amennyiben 
ez nem lehetséges, mérsékelje az 
éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen 
hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek közvetlenül hozzá 
kell járulniuk az átállás hatásainak 
megkönnyítéséhez és enyhítéséhez azáltal, 
hogy új fenntartható foglalkoztatási 
lehetőségeket teremtenek, enyhítik a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
hatásokat és a kedvezőtlen társadalmi 
következményeket, amelyek az érintett 
régiók elnéptelenedéséhez vezethetnek, 
valamint a környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható tevékenységek 
közvetlen támogatása révén 
finanszírozzák a helyi gazdaság 
diverzifikálását és korszerűsítését. Ezt 
tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A MÁTA méretének arányosnak 
kell lennie a méltányos éghajlati és 
környezeti átállás elérésének 
szükségleteivel. Valamennyi tagállam 
számára finanszírozást kell biztosítani 
átállásuk támogatására, különös 
tekintettel azokra a szénbányászati 
területekre, ahol a szén kitermelése még 
folyamatban van, valamint azokra a 
területekre, ahol a bányászati 
tevékenységek fokozatos megszüntetése 
következtében jelentős strukturális 
változások következnek be.
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Módosítás 10

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 szempontok 
érvényesítéséhez, és fel kell gyorsítania a 
klímasemleges gazdaságra való, legkésőbb 
2050-ig megvalósítandó átállást. A MÁTA 
saját forrásai kiegészítik azokat a 
beruházásokat, amelyek annak az átfogó 
célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az 
EU költségvetési kiadásainak 40%-a 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését 
szolgálja. Amennyiben a tagállamok úgy 
határoznak, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (ERFA) és az Európai 
Szociális Alap Pluszból (ESZA+) 
átcsoportosított források hozzá fognak 
járulni e cél eléréséhez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A MÁTA forrásai önmagukban 
nem képesek megvalósítani a 
klímasemlegességre való átállást. A 
méltányos átállási mechanizmus másik 
két pillére a MÁTA mellett további 
intézkedéseket és finanszírozási 
lehetőségeket fog biztosítani azzal a céllal, 
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hogy megkönnyítse és felgyorsítsa az 
átállást a leginkább érintett régiók 
számára Az InvestEU keretében egy külön 
erre a célra létrehozott méltányos átállási 
keret olyan magánberuházásokat vonz 
majd, amelyek az átalakulóban lévő 
régiók javát szolgálják, és segítik 
gazdaságaikat abban, hogy megtalálják a 
növekedés új forrásait, mint például a 
dekarbonizációs projektek, a régiók 
gazdasági diverzifikációja, az energia, a 
közlekedés és a szociális infrastruktúra. 
Az Európai Beruházási Bank által 
biztosított, az uniós költségvetésből 
támogatott közszektor-hitelezési eszközt az 
állami szektornak nyújtott kedvezményes 
hitelekre fogják felhasználni, például az 
energetikai és közlekedési 
infrastruktúrába, a távfűtési hálózatokba, 
valamint az épületek felújításába vagy 
szigetelésébe történő beruházásokra.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A méltányos átmenet az 
éghajlatváltozás által leginkább 
érintetteket is támogatja. Az 
éghajlatváltozás hatásai aránytalanul 
sújtanak majd egyes régiókat és 
közösségeket, amelyeket az európai 
szolidaritás szellemében támogatni kell.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 

(7) Ezért a MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
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forrásokat. forrásokat, nem érintve a kohéziós politika 
egyéb célkitűzéseit és az ERFA és az 
ESZA+ keretében más célokra 
programozott pénzügyi előirányzatokat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) Az éghajlati és környezeti átmenet 
az összes tagállam számára kihívást 
jelent, de hosszú távon új lehetőségeket is 
teremt. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagokra vagy a 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre. 
A klímasemlegességre való áttérés nyomán 
e tevékenységeket fokozatosan meg kell 
szüntetni vagy át kell alakítani, biztosítva 
egyúttal a megfizethető, biztonságos és 
fenntartható energiaellátást. A MÁTA-
nak ennélfogva az összes tagállamra ki kell 
terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy a 
tagállamok milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre való 
átállás kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok és 
egyértelmű feltételek alapján meg kell 
állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
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bontását. rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás és a szociális jogok európai 
pillére céljainak figyelembevételével 
tartalmaznia kell a közösségeket, a 
munkavállalókat, a helyi gazdaságokat 
támogató és közép- és hosszú távon 
fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges, 
környezetileg fenntartható, energia- és 
forráshatékony és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz. Az átállást elősegítő 
energiaforrásokba, például a földgázba 
történő beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha ezek a beruházások az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős 
csökkenését eredményezik, és lehetővé 
teszik a megújuló gáz felhasználását 
fenntartható alternatívaként. Ezenkívül 
összhangban kell lenniük az (EU) 
2020/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel12a, kivéve, ha egy tagállam a 
méltányos területi átmenetre vonatkozó 
tervben indokolja támogatásuk 
szükségességét és az uniós 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangjukat. A hanyatló ágazatok – így 
a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az 
olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
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innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz és segítenek 
mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

– esetében a támogatást a tevékenységnek 
a Párizsi Megállapodás szerinti uniós 
kötelezettségekkel összhangban lévő 
időkereten belüli fokozatos 
megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint 
ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. 
A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai és energetikai célkitűzésekkel, 
továbbá az Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességével13 összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, a 
fejlett és fenntartható technológiák – 
beleértve a mesterséges intelligencián 
alapulókat –, valamint a digitalizáció és a 
konnektivitás terjedését fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések  segítenek 
mérsékelni az éghajlati és környezeti 
átmenet negatív mellékhatásait, és 
hozzájárulnak az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának és a természeti 
erőforrások felhasználásának jelentős 
csökkentéséhez. A fenntartható 
forrásgazdálkodást megvalósító és 
körforgásos bioalapú gazdaságba, 
valamint a leromlott ökoszisztémák 
helyreállításába történő beruházások 
elengedhetetlenek a 2050-re kitűzött 
klímasemlegességi cél eléréséhez. E 
beruházások drágák, ezért valamennyi 
tagállamnak jogosultnak kell lennie a 
támogatásra, pénzügyi 
teljesítőképességétől függetlenül. 

_________________ _________________
12a Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete (2020. június 18.) a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 
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198., 2020.6.22., 13. o.)
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alapnak támogatnia kell azokat a 
tevékenységeket és azon technológiák 
bevezetését, amelyek hosszú távon 
életképesek, és nem függnek a kezdeti 
növekedés utáni működéshez nyújtott 
támogatásoktól. A támogatott 
tevékenységek nem akadályozhatják az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
alternatívák kifejlesztését és bevezetését, 
és nem vezethetnek a klímasemlegesség és 
a környezeti célkitűzések szempontjából 
káros eszközökre utaltsághoz, 
élettartamuk figyelembevételével.

Indokolás

A fenntartható pénzügyekre vonatkozóan a három uniós intézmény által elfogadott uniós 
taxonómiához való igazodás megkönnyíti a szakpolitikák koherenciáját, beleértve az éghajlat- 
és a környezetpolitikát, valamint az EU költségvetési kiadásait is Az uniós taxonómia alapvető 
referenciakeretet biztosít a beruházások fenntarthatóságának értékeléséhez. A MÁTA nem 
támogathat a zöld megállapodás éghajlati vagy környezeti célkitűzéseivel ellentétes 
tevékenységeket.

Módosítás 18
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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 éghajlat- és környezetvédelmi 
átállásnak leginkább kitettek védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók, vállalkozók és 
álláskeresők továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá aktív és 
személyre szabott munkakeresési segítséget 
nyújtson az álláskeresők minden 
típusának, és hozzájáruljon aktív 
társadalmi befogadásukhoz, tiszteletben 
tartva a nemek közti egyenlőséget és 
törekedve a nemek közti egyensúlyra.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A MÁTA fontos szerepet játszik a 
gazdasági következményeken túlmutató 
társadalmi következmények kezelésében, 
ezért nem szabad rá pusztán üzleti 
beruházási eszközként tekinteni. A 
klímasemlegességre való átállás próbára 
teheti az érintett régiókat és az ott élő 
embereket. Nemcsak a munkahelyek 
megszűnése jelent kockázatot, hanem a 
helyi adóbevételek csökkenése és a 
munkavállalók elvándorlása is, ez utóbbi 
pedig a fiatal és idősebb korosztályok 
lemaradásához, valamint egyes 
szolgáltatások megszűnéséhez is vezethet 
(különösen a szénbányászok esetében). A 
társadalmilag méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállás biztosításához ezért 
alapvető fontosságúak a szociális 
infrastruktúrát célzó beruházások, 
amelyek megteremtik az érintett 
területeken élő emberek számára a 
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színvonalas szolgáltatásokat, valamint 
ellensúlyozzák a megszűnő 
szolgáltatásokat A MÁTA-nak ki kell 
terjednie a recesszió megakadályozását, a 
változások helyi lakosság szintjén történő 
elfogadtatását, valamint a helyi közösségi 
szereplők, az egészségügyi, illetve szociális 
szolgáltatások infrastruktúrája és a helyi 
demokrácia terén megvalósuló 
fejlesztéseket célzó intézkedésekre.

Módosítás 20

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 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a termelőberuházásokat, 
különösen a  kkv-k esetében. 
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 
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eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
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 munkahely védelmét 
eredményezik, és nem egészítik ki a 
2003/87/EK irányelv keretében kapott 
finanszírozást. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
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.

__________________ ______________________
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.).  

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokat rugalmasan 
kell alkalmazni az átállással érintett, 
jogosult régiókban a magánberuházások 
elősegítése érdekében. Az új 
iránymutatások kidolgozása során a 
Bizottságnak ezért figyelembe kell vennie 
az érintett régiókban a strukturális 
változásokkal kapcsolatosan tapasztalt 
problémákat is annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a régiók elegendő 
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rugalmasságot kapjanak projektjeik 
társadalmi és gazdasági szempontból 
életképes módon történő végrehajtásához

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A kkv-któl eltérő vállalkozásokba 
irányuló termelőberuházások támogatása 
a MÁTA-n keresztül nem korlátozódhat az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és 
c) pontja szerint alkalmazandó állami 
támogatási szabályok értelmében állami 
támogatásra jogosult területekre. Éppen 
ellenkezőleg, az állami támogatási 
szabályoknak lehetővé kell tenniük a 
MÁTA-n keresztül támogatásban 
részesülő valamennyi régió számára, hogy 
még korai szakaszban hatékonyan 
kezeljék a munkahelyek elvesztésének 
veszélyét. Ezt a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet1a megfelelő kiigazításával is 
biztosítani kell.
________________

1a A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett területek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a lehető leghamarabb aktívan 
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foglalkozzanak a kapcsolódó strukturális 
változásokkal. Ehhez szükség van az 
állami támogatásokról szóló jogszabályok 
kiigazítására, pl. az Európai Bizottság új 
iránymutatása révén, az EUMSZ 
107. cikke (3) bekezdésének b) vagy 
c) pontja alapján, annak biztosítása 
érdekében, hogy a támogatások – 
függetlenül a támogatott régiók 
helyzetétől – az alkalmazandó szabályok 
szerint megengedettek legyenek

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az ERFA, az 
ESZA+ vagy a Kohéziós Alap által 
támogatott valamely programon belüli egy 
vagy több külön prioritásként 
programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 
21a. cikkével összhangban a MÁTA 
forrásai megerősíthetők az ERFA-ból és 
az ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
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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 méltányos átállási folyamat 
hatékony és mérhető 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 és közösség 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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A MÁTA pénzügyi előirányzatait 
attól kell függővé tenni, hogy a 
tagállamok vállalták-e és bizonyították-e 
elkötelezettségüket a 2050-ig 
megvalósítandó uniós klímasemlegességi 
cél mellett, valamint, hogy elfogadtak-e a 
Párizsi Megállapodással és annak 
hőmérsékleti célkitűzésével összhangban 
álló hosszú távú stratégiát. Abban az 
esetben, ha egy tagállam nem teljesíti 
ezeket a feltételeket, az érintett tagállam 
éves allokációjának 50%-át fel kell 
függeszteni mindaddig, amíg az adott 
tagállam nem erősíti meg és nem 
demonstrálja kötelezettségvállalását.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett embereket és 
területeket, ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, olyan menetrend szerint, 
amely összhangban áll az Uniónak a 
Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségeivel. Pontosan meg kell 
határozni ezeket a területeket, amelyeknek 
a NUTS 3. szintű régióknak kell 
megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait, lehetőségeit és befektetési 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens és 
környezetileg fenntartható gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük. A Bizottság által az európai 
szemeszter 2020. évi országjelentéseinek 
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D. mellékletében meghatározott 
beruházási területek és prioritások 
felhasználhatók a tagállami beruházások 
értékelése során.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges, környezetileg 
fenntartható, teljes mértékben megújuló 
erőforrásokon alapuló, magas fokon 
erőforrás- és energiatakarékos, továbbá 
körforgásos gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű emberek és 
területek egyedi kihívásai, valamint a 
tagállamok és területek pénzügyi 
forrásainak korlátozott mértéke, másrészt 
pedig a megosztott irányítás alatt álló uniós 
alapokra kiterjedő koherens végrehajtási 
keret iránti igény Mivel e célkitűzések az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos (1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
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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.

Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a legkésőbb 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges, környezetileg 
fenntartható, energia- és 
erőforráshatékony, és körforgásos uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából, és az 
Unió üvegházhatású-gázkibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó 2030-as 
célkitűzéséből adódóan különböző, súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeken élő embereknek.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk

Egyedi célkitűzés Egyedi célkitűzés

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”, az 
1. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja az átállás társadalmi, 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
hatásait az érintett régiókban.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon [X] milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A Méltányos 
Átállást Támogató Alap finanszírozása 
nem lehet más uniós programok számára 
előirányzott források kárára;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A MÁTA keretében rendelkezésre 
bocsátott pénzeszközökhöz való hozzáférés 
feltétele, hogy a tagállamok legkésőbb 
2050-ig megerősítsék és demonstrálják a 
klímasemlegességre vonatkozó uniós 
célkitűzés melletti, a méltányos átállási 
terveikben foglalt elkötelezettségüket, 
valamint hogy a Párizsi Megállapodással 
összhangban elfogadják az (EU) 
2018/1999 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a 15. cikkében említett hosszú 
távú stratégiát.
Ha egy tagállam nem teljesíti az első 
albekezdésben megállapított feltételeket, 
az e tagállamra vonatkozó éves 
előirányzatokat 50 %-kal csökkenteni kell 
mindaddig, amíg e feltételek nem 
teljesülnek.
A 7. cikk (4) bekezdésében említett félidős 
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felülvizsgálat során értékelni kell, hogy az 
e bekezdésben meghatározott feltételek 
elegendőek-e az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett klímasemleges gazdaságra való 
zökkenőmentes energetikai átálláshoz. A 
Bizottság adott esetben e rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási 
javaslatot nyújt be.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete 
(2018. december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról, valamint a 
663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 
94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 
2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU 
és a 2013/30/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az 
(EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).”

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források részesülhetnek 
az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra a 6. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
korlátokon belül.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően kizárólag a következő 
tevékenységeket támogatja:

(2) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a következő tevékenységeket 
támogatja:

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) vállalkozásokba – köztük 
különösen mikrovállalkozásokba, kkv-kba 
és induló innovatív vállalkozásokba – 
történő termelő és fenntartható 
beruházások, különösen a 1. cikk (1) 
bekezdése szerinti klímasemleges 
gazdaságra való méltányos átálláshoz 
szükséges ágazatokban;

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) vállalkozásokat létrehozó 
beruházások, különös tekintettel a kkv-kra 
és az induló vállalkozásokra, a gazdasági 
diverzifikációhoz és átalakuláshoz való 
hozzájárulás érdekében, többek között 
üzleti inkubátorházak révén;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító, az 
állami vagy magánszektorban 
megvalósuló beruházások, amelyek az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának, illetve az erőforrás- vagy 
energiafelhasználás jelentős 
csökkentéséhez vezetnek;

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

d) megfizethető tiszta, biztonságos és 
fenntartható energiát szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az erőforrás- és 
energiahatékonyságra (beleértve a 
távfűtést) és a megújuló energiára irányuló 
beruházások; energiatárolási technológiák 
és energiahálózatok, például intelligens és 
szuperhálózatok;
da) a földgáz termeléséhez, 
feldolgozásához, elosztásához tárolásához 
vagy égetéséhez kapcsolódó beruházások, 
feltéve, hogy azt áthidaló technológiaként 
használják a szén, a lignit, a tőzeg vagy az 
olajpala kiváltása érdekében, és 
bizonyítást nyer, hogy jelentősen 
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csökkenti az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, továbbá lehetővé teszi a 
megújuló gáz egy későbbi szakaszban való 
felhasználását. Ezeket a beruházásokat 
össze kell hangolni az (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott 
kritériumokkal, kivéve, ha a tagállam a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben kellően megindokolja a nem 
összehangolt művelet támogatásának 
szükségességét, és bizonyítja, hogy az 
adott beruházás összhangban áll a 2050-
ig elérendő éghajlat-semlegesség céljával;
db) célzott utólagos 
energiahatékonysági intézkedések az 
energiaszegénység és a rossz lakhatási 
körülmények kezelésére;
dc) a fenntarthatóbb közlekedési 
módokra való áttérés előmozdítását célzó 
beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) beruházások a digitalizációba és a 
digitális összekapcsoltságba, valamint a 
kommunikációs technológiákba, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználóoldali válasz 
kialakítását, figyelembe véve, hogy 
jelentősen csökkenteni kell az erőforrások 
és az energia felhasználását;

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, valamint a 
romlásnak indult ökoszisztémák 
helyreállítása a szennyező fizet elv 
megfelelő tiszteletben tartásának 
biztosítása mellett;

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a fenntartható forrásgazdálkodást 
megvalósító körforgásos gazdaságnak, 
valamint a biogazdaságnak többek között 
a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
kialakítására és előmozdítására irányuló 
beruházások;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók és álláskeresők 
— köztük az önálló vállalkozók – 
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továbbképzése és átképzése a 
készséghiány áthidalása céljából, amely 
szükséges az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
klímasemleges gazdaságra való méltányos 
átálláshoz;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség álláskeresőknek, 
tiszteletben tartva a nemek közötti 
egyenlőséget és lehetőség szerint 
törekedve a nemek közötti egyensúlyra;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, tiszteletben 
tartva a nemek közötti egyenlőséget és 
lehetőség szerint törekedve a nemek 
közötti egyensúlyra;

k) technikai segítségnyújtás. k) technikai segítségnyújtás, ideértve 
a helyi és nemzeti szintű inkubátorházakat 
és projektkeltetőket is, amelyek 
összehozzák a finanszírozókat és a 
projektgazdákat.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához, és 
nem vezetnek munkahelyek, tőke vagy 
termelési folyamatok egyik tagállamból a 
másikba történő áthelyezéséhez.

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz is, 
azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
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szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

terv végrehajtásához, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékek alá 
történő csökkentéséhez vezetnek, nem 
növelik a fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőséget, és  szükségesek az érintett 
területen jelentős számú munkahely 
védelméhez. A MÁTA által nyújtott 
támogatás kedvezményezettjei egy adott 
projektre vonatkozóan nem kaphatnak 
további finanszírozást a 2003/87/EK 
irányelv szerinti egyéb alapokból.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek leszerelése és 
építése, illetve a nukleárisenergia-
ágazathoz kapcsolódó tevékenységek;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

Indokolás

Azon gazdaságok számára, amelyek nagymértékben függenek a széntől, a földgáz fontos 
áthidaló tüzelőanyag, amely lehetővé teszi a tiszta és fenntartható energiaforrásokra való 
átállást. Ezeknek a beruházásoknak azonban bizonyítaniuk kell, hogy az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának jelentős csökkentéséhez vezetnek.

Módosítás 38
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a maradékhulladék-kezelő 
létesítményekbe történő beruházás;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásai, amelyek magukban 
foglalják a munkahelyek, a tőke és a 
termelési folyamatok áthelyezését egyik 
tagállamból a másikba.

Indokolás

A MÁTA nem vezethet a gazdasági tevékenységek áttelepítéséhez.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) olyan beruházások, amelyek a 
biomassza nem fenntartható 
használatához, vagy élelmiszernövények 
energiatermelésre történő 
felhasználásához vezetnek;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ec) olyan tevékenységek vagy 
beruházások, amelyek a tartós gazdasági 
életképtelenség és a kezdeti növekedést 
követően a működéshez nyújtott 
támogatásoktól való függőség fokozott 
kockázatát hordozzák;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) olyan tevékenységek vagy 
beruházások, amelyek akadályoznák az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
alternatív megoldások kifejlesztését és 
bevezetését, valamint életciklusukat 
tekintve a klímasemlegesség célkitűzésével 
összeegyeztethetetlen eszközöktől való 
függőséget eredményeznének.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) Olyan tevékenységek vagy 
beruházások, amelyek akadályoznák az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
alternatív megoldások kifejlesztését és 
bevezetését, valamint életciklusukat 
tekintve az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekkel 
összeegyeztethetetlen eszközöktől való 
függőséget eredményeznének.

Indokolás

A jogalkotási és szakpolitikai koherenciát érinti. A fenntartható finanszírozásra vonatkozó 
uniós taxonómiával való összhang megteremtése és arra való hivatkozás.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

(1) A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett emberek és 
területek találhatók, a 7. cikknek 
megfelelően kidolgozott és a Bizottság 
által valamely program vagy 
programmódosítás részeként jóváhagyott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek alapján. A programozott források 
egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg. A forrásokat a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett ágazatok számára kell 
elkülöníteni.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett emberek és 
területek azonosítása indokolt és a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi terv összhangban áll az érintett 
tagállam nemzeti energia- és klímatervével 
és a Párizsi Megállapodás hőmérsékletre 
vonatkozó célkitűzésével.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a 
tagállami MÁTA-allokációk egészéből 
vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat 
és az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban átcsoportosított 

(2) amennyiben egy tagállam úgy 
dönt, hogy az (EU) [új CPR] rendelet 
[21a.] cikkével összhangban a MÁTA-hoz 
csoportosít át forrásokat, az 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legfeljebb háromszorosa 
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forrásokat. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legalább másfélszerese és 
legfeljebb háromszorosa az adott 
prioritásra a MÁTA-ból nyújtott támogatás 
összegének.

lehet az adott prioritásra vagy 
prioritásokra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) a klímasemleges gazdaságra való, 
az 1. cikk (1) bekezdése szerinti átállás 
nemzeti és regionális szintű  folyamatának 
ismertetése, összhangban a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terv (a 
továbbiakban: NEKT) legfrissebb 
változatával, beleértve a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos 
megszüntetésének ütemtervét olyan 
időkereten belül, amely összhangban van 
azzal a célkitűzéssel, hogy a hőmérséklet-
emelkedést az iparosodás előtti szinthez 
képest 1°C-ra korlátozzák;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó emberekként vagy területként 
való azonosítás indoklása;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leginkább érintett emberek és 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások és lehetőségek felmérése - 
ideértve az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
-, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, az érintett 
helyi és regionális önkormányzatok és a 
helyi érdekelt felek partnerségek 
szervezésébe és megvalósításába való 
bevonása módjának, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések 
és a felelős szervek, valamint a (3) 
bekezdésben említett érintett partnerek 
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jegyzéke;;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) adott esetben az (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott kritériumokkal 
össze nem hangolt gázműveletekbe 
történő beruházás indoklása, beleértve 
annak igazolását is, hogy e beruházások 
összhangban állnak a 2050-ig elérendő 
éghajlatsemlegességgel;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és annak indoklása, 
hogy a szóban forgó támogatás miért 
szükséges az a) pontban említett átállási 
folyamat sikeréhez és a c) pontban 
említett kihívások leküzdéséhez, továbbá 
annak igazolása, hogy a beruházások nem 
vezetnek munkahelyek, tőke vagy 
termelési folyamatok egyik tagállamból a 
másikba történő áthelyezéséhez;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 



PE648.609v04-00 226/352 RR\1210220HU.docx

HU

nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz 
és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek, és annak igazolása, hogy 
nem részesülnek a 2003/87/EK irányelv 
alapján rendelkezésre álló egyéb 
pénzeszközökből;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni minden érintett partnert.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációk kiigazításra kerülnek annak 
biztosítása érdekében, hogy egyetlen 
tagállam se részesüljön 8 milliárd EUR-t 
meghaladó juttatásban (2018-as árakon). 
A tagállamok 8 milliárd EUR-t meghaladó 
összegeit újraosztják és az összes többi 
tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják; 
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy főre számolt támogatási 
intenzitás alapján (a tagállam teljes 
népessége alapján mérve) a teljes időszakra 
vonatkozóan elérje a 6 EUR-t.

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációk kiigazításra kerülnek annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy főre számolt támogatási 
intenzitás alapján (a tagállam teljes 
népessége alapján mérve) a teljes időszakra 
vonatkozóan elérje a 32 EUR-t (2018-as 
árakon). 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen 
alapuló villamosenergia-termelés 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető 
ütemtervvel kiegészítve

1.1. Az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
klímasemleges gazdaság megvalósításához 
fűződő várható átállási folyamat 
körvonalazása a nemzeti energia- és 
klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen 
alapuló villamosenergia-termelés 
beszüntetését feltüntető ütemtervvel 
kiegészítve

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül 
érintett területek azonosítása és a 
választásnak a gazdasági és foglalkoztatási 
hatások megfelelő becslésével való 

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül 
érintett emberek és területek azonosítása és 
a választásnak a gazdasági és 
foglalkoztatási hatások megfelelő 
becslésével való indoklása az 1.1. pont 
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indoklása az 1.1. pont alapján alapján

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átállás jelentette kihívások 
értékelése az egyes azonosított területek 
vonatkozásában

2. Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek értékelése az egyes azonosított 
területek vonatkozásában

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak akkor töltendő ki, ha kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:

Csak akkor töltendő ki, ha a 
mikrovállalkozásoktól és a kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:

- az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

- az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz nyújtanak 
támogatást:

Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz nyújtanak 
támogatást:
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- a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek

- a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;
- annak igazolása, hogy nem 
részesülnek a 2003/87/EK irányelv 
alapján rendelkezésre álló egyéb 
pénzeszközökből
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
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A vélemény előadója (*): Jerzy Buzek

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

30 év telt el azóta, hogy Közép-Kelet-Európa a rendkívül mélyreható változások útjára lépett, 
szakítva a kommunizmussal és a központi tervutasításos gazdasággal, és elindult a demokrácia 
és a szabad piacgazdaság felé, most pedig az Európai Unió lép egy 30 éves, hasonló 
nagyságrendű és ambíciójú változás útjára azzal a céllal, hogy a világ első klímasemleges 
gazdaságává váljon. Az 1989 utáni átmenethez hasonlóan az európai zöld megállapodás is 
olyan rendszerszintű átalakulást jelent, amely nemcsak azt változtatja meg, ahogy termelünk, 
fogyasztunk, és élünk, de magát Európát is megváltoztatja, és másokat is inspirál. 

Az 1989 utáni átalakulás során szerzett nehéz tapasztalataink azt sugallják, hogy a tiszta 
energiára való átállás csak akkor lesz sikeres és visszafordíthatatlan, ha valóban senkit, egyetlen 
polgárt, egyetlen régiót és egyetlen tagállamot sem hagyunk magára. Az európai szolidaritásról 
van szó, arról, hogy több évtized alatt, politikai vagy gazdasági ciklusoktól függetlenül diadalra 
visszük az összes európai polgár fenntartható jólétével kapcsolatos törekvésünket. Végső soron 
ez a Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) valódi tétje. 

Közös törekvéseinkben egyesülve, de eltérő kiindulópontokról lépünk erre a hatalmas 
átalakulást eredményező útra. Az előttünk álló kihívások köre és nagyságrendje tehát eltérő az 
EU különböző régióiban és tagállamaiban. A MÁTA lesz az elsődleges eszközünk annak 
biztosításához, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket fokozatosan, de ténylegesen megszüntessük 
annak érdekében, hogy az EU egésze sikerrel teljesítse az átalakulást, és minden európai polgár 
megfelelően részesüljön annak előnyeiből.

Az előadó meg van győződve arról, hogy az európai zöld megállapodás középpontjában az 
energetikai átállás áll, és a legnagyobb kihívások azokra a régiókra várnak, ahol nagy arányban 
foglalkoznak a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével. Itt áll fenn leginkább a 
munkahelyek nagyarányú megszűnésének közvetlen veszélye, és a szénbányák bezárása itt 
veszélyezteti a teljes ellátási láncot; itt – ezeken a gyakran süllyedő talajokon – különösen nehéz 
lesz az új, tiszta iparágakba beruházni; itt különösen tisztelik a kemény munka hagyományát, 
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amit méltányolni és támogatni kell. Ha segítség nélkül magukra hagyjuk e régiók polgárait, 
különösen a fiatalokat, nemcsak önbecsülésüket, de az Európai Unióba mint stabil jövőt kínálni 
képes közösségbe vetett hitüket is elveszítik.

A MÁTA nem ismeretlen vizeken fog hajózni. Az ITRE bizottság részt vett annak a keretnek 
a létrehozásában, amelyen belül a MÁTA működni fog. 2017-ben az energiaunióért felelős 
alelnökkel és az éghajlat- és energiapolitikai biztossal együtt az ITRE által támogatott kísérleti 
projektjavaslatok 2021-ig tartó finanszírozásával létrehoztuk az EU széntermelő régióinak 
átalakításával foglalkozó platformját, hogy segítséget nyújtson az energiaügyi átalakulásban, 
és enyhítse annak társadalmi hatásait. Ez vissza nem térítendő technikai támogatást nyújtott az 
érintett régiók helyi önkormányzatainak. Ennek nyomán az ITRE elnökének kezdeményezésére 
a bizottság támogatta azt a javaslatot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben hozzanak 
létre egy külön alapot az átalakulóban lévő széntermelő régiók számára. 

Ezek az erőfeszítések vezettek a MÁTA létrehozásához. Most, hogy az EU-ban bevezetésre 
kerül a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítását lehetővé tevő összes kulcsfontosságú 
elem, a MÁTA nem egyszerűen csak minden eddiginél fontosabb és sürgetőbb, hanem 
voltaképpen az európai zöld megállapodás sikerének nélkülözhetetlen elemévé vált. 

Az előadó úgy véli, hogy:

1. példa nélküli beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy az EU megvalósítsa a 
klímasemlegesség célját. Ezeket megfelelő intézkedéseknek kell rendszerszerűen kísérniük 
a gazdasági hatékonyság, valamint az energiabiztonság és a megfizethetőség fenntartása, 
valamint egyúttal annak biztosítása érdekében, hogy ez az átállás méltányos és 
társadalmilag elfogadható legyen. E két elem – a beruházások és a szolidaritási intézkedések 
– együttesen döntő fontosságúak az EU klímasemlegesség való átállásának lehetővé tétele 
szempontjából, hogy ezzel egyidejűleg fokozzuk globális versenyképességünket, ipari 
vezető szerepünket, növekedésünket és társadalmaink jólétét;

2. a MÁTA az átmenet sarokköve. Tekintettel ezen átalakulás nagyságrendjére, a MÁTA 
keretében rendelkezésre álló forrásoknak illeszkedniük kell a munkacsoport hatóköréhez. E 
célból költségvetését jelentős mértékben növelni kell, és olyan új forrásokra kell alapozni, 
amelyek nem az uniós kohéziós vagy ágazati politikákat, eszközöket és alapokat egészítik 
ki. Ezenkívül a következő többéves pénzügyi keretben, legalább 2050-ig, külön 
költségvetési sort kell fenntartani számára;

3. tekintettel a MÁTA számára kitűzött célra, költségvetésének 80%-át a széntermelő régiókra 
kell fordítani, mivel klímasemlegességre való áttérés nyomán ezek szembesülnek a 
legnagyobb rendszerszintű kihívásokkal;

4. alapvető fontosságú a szoros és közvetlen együttműködés a regionális és helyi 
önkormányzatokkal, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a támogatást oda irányítsák, 
ahol az a célrégiókban a leghatékonyabb. Miután a MÁTA azokra a régiókra irányul, 
amelyek az átmenet miatt a legnagyobb kihívásokkal – többek között az önkormányzati 
bevételek várható jelentős csökkenésével – szembesülnek, lehetővé kell tenni, hogy a 
támogatható projektek vonatkozó költségeinek akár 75%-a erejéig finanszírozást kapjanak.

5. Ami a MÁTA keretében nyújtott támogatás hatókörét illeti, a támogatható 
tevékenységeknek jobban kell tükröznie kell az alábbiak szükségességét:
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– a korábbi bányák és erőművek revitalizációja;

– a levegőszennyezés és az energiaszegénység elleni küzdelem, valamint a szénből 
származó kibocsátások gyors csökkentésének biztosítása, amelyben kulcsszerepe van a 
földgázba és a távfűtésbe történő beruházásoknak;

– megújuló energiaforrásokba való beruházás;

– termelő beruházások vállalatokba, többek között köztulajdonban lévő regionális és helyi 
vállalatokba, kkv-kba és induló vállalkozásokba;

– a tiszta városi mobilitásba és az alternatív üzemanyagokba való beruházások;

– beruházások az ezüst gazdaságba és a szociális innovációba.
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MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás, különösen a 
globális hőmérséklet-emelkedés 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 1,5 
°C alatt tartására vonatkozó célkitűzés 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való energetikai 
átállás gazdasági és társadalmi 
kihívásainak kezeléséhez

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.



PE648.609v04-00 236/352 RR\1210220HU.docx

HU

12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

(2) A versenyképes és reziliens 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átállás az Unió egyik legfontosabb 
szakpolitikai célkitűzése. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az Európai Parlament 2020. 
januárjában sürgős cselekvésre szólított 
fel az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások kezelésének érdekében, és 
támogatta az Unió nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású, 
egészségesebb, fenntartható, méltányos, 
igazságos és virágzó társadalommá való 
átalakítására irányuló 
kötelezettségvállalást. 2020. április 17-én 
hangsúlyozta továbbá, hogy a 
klímasemlegesség célkitűzésének 
formálnia kell a Covid19-világjárvánnyal 
és következményeivel szembeni fellépésre 
irányuló szakpolitikai válaszlépéseket, és 
hogy a zöld megállapodás stratégiájának 
az európai gazdaság fellendülésének és 
újjáépítésének központi elemét kell 
képeznie. Ehhez jelentős beruházásokra 
és ennélfogva jelentős többletforrásokra 
lesz szükség az uniós költségvetésből. Az 
éghajlatváltozással, a 
környezetkárosodással és az 
energiaszegénységgel szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
közép- és hosszú távon pedig mindenki 
számára lehetőségeket és kihívásokat 
jelent, ugyanakkor a különböző tagállamok 
és régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
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reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az energetikai 
átállás szélesebb körű társadalmi és 
gazdasági hatást gyakorol azokra a 
régiókra, amelyek nagymértékben 
függenek a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. Ennek a 
kiegyensúlyozatlanságnak tükröződnie 
kell abban, hogy az alap forrásait 
méltányos módon osztják el azon 
tagállamok és régiók számára, amelyeket 
az átállás leginkább érint, és amelyeknek 
megfelelő pénzügyi támogatásra van 
szükségük a valódi méltányos átállás 
biztosítása céljából, az emberekre, az 
ágazatokra és a munkavállalókra 
gyakorolt kedvezőtlen társadalmi-
gazdasági hatások elkerülése érdekében. 
Az alap forrásainak elosztása során 
figyelembe kell venni azokat a térségeket, 
amelyek már tettek lépéseket az átmenet 
érdekében, de még mindig jelentős 
kihívásokkal néznek szembe.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak, 
inkluzívnak és társadalmilag 
felelősségteljesnek és elfogadhatónak kell 
lennie, hogy megelőzhető legyen az 
éghajlat-politikákkal szembeni társadalmi 
ellenállás a legkedvezőtlenebbül érintett 
közösségekben. Ezért az Uniónak és a 
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alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, és a 
kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges 
eszköz alkalmazásával – többek között az 
energiaszegénység felszámolását szolgáló 
megfelelő feltételek megteremtése révén – 
enyhíteniük kell. Ehhez az átálláshoz 
jelentős pénzügyi erőforrásokra lesz 
szükség, ezért e tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik annak 
biztosítása érdekében, hogy senki ne 
maradjon ki.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai zöld megállapodás 
azon célkitűzése, hogy az Európai Unió 
2050-re a világ első klímasemleges 
kontinensévé váljon, szükségessé teszi 
energiarendszerünk alapvető átalakítását. 
Az átalakítás fő szakpolitikai eszköze az 
energiaunió, amelynek célja, hogy 
biztonságos, fenntartható, versenyképes és 
megfizethető energiát biztosítson 
valamennyi uniós fogyasztó, háztartás és 
vállalkozás számára. E cél eléréséhez 
alapjaiban át kell alakítani az Unió 
energiarendszerét, és erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon ki ebből az átmenetből. A 
méltányos átállási mechanizmus három 
pillérének tükröznie kell az energiaunióra 
vonatkozó stratégia öt dimenzióját: 
„energiabiztonság, szolidaritás és 
bizalom”, amelynek célja Európa 
energiaforrásainak diverzifikálása és az 
Unióban előállított energia jobb és 
hatékonyabb felhasználása; a „teljesen 
integrált belső energiapiac” az energia 
Unión belüli szabad áramlását lehetővé 
tevő rendszerösszekötők támogatása az 
energiaszolgáltatók közötti szabad verseny 
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és a legjobb árak lehetővé tétele céljából; 
„az energiahatékonyság elsődlegessége”, 
miután a kisebb energiafogyasztás 
csökkenti a szennyezést, és megőrzi a 
belső energiaforrásokat, csökkentve az 
Unió energiaimport iránti igényét; a 
negyedik dimenzió, „a gazdaság 
dekarbonizációja” ösztönzi az új 
infrastruktúrákba és technológiákba 
történő magánberuházásokat; a „kutatás, 
innováció és versenyképesség” dimenzió 
célja, hogy a magánszektorral 
partnerségben a kutatás koordinálása és a 
projektek finanszírozásának elősegítése 
révén támogassa az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák terén elért 
áttöréseket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak 
segítenie kell az energetikai átállás 
végrehajtását és az ahhoz való 
alkalmazkodást, és ki kell egészítenie a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
következő többéves pénzügyi kereten 
belüli egyéb fellépéseket. Hozzá kell 
járulnia az Unió 2050-re megvalósítandó, 
klímasemlegességre való átállásából adódó 
társadalmi és gazdasági következmények 
kezeléséhez azáltal, hogy regionális szinten 
egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-
politikai, gazdasági és szociális célú 
ráfordításait.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi 
átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 
helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében és az energiaunióra 
irányuló politikához kapcsolódva 
végrehajtott méltányos átállási 
mechanizmus egyik pillére. A MÁTA 
célja, hogy a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos, hatékony és eredményes 
energetikai átállásra irányuló fellépések 
támogatása révén biztosítsa az európai 
szolidaritást, és a leginkább érintett 
területek, közösségek és munkavállalók 
támogatása révén mérsékelje ezen átállás 
kedvezőtlen hatásait, ugyanakkor javítsa 
az Unió globális versenyképességét és 
ipari vezető szerepét, valamint a 
növekedést és a jólétet. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek 
közvetlenül hozzá kell járulniuk a 
méltányos energetikai átálláshoz és az 
átállás hatásának enyhítéséhez a 
megfizethető tiszta energiába és a 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntartható tevékenységekbe irányuló 
olyan beruházások finanszírozásával, 
amelyek elvezethetnek a helyi gazdaság 
diverzifikációjához és korszerűsítéséhez, 
és új foglalkoztatási lehetőségek e 
térségekben való előmozdításával 
mérsékelhetik a foglalkoztatásra gyakorolt 
negatív következményeket. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió klímasemleges 
gazdaságra való áttérésében és az 
energiaunió megvalósításában 
kulcsszerepet játszó „Tiszta energia 
minden európainak” csomag 
végrehajtásának fontossága fényében a 
MÁTA-nak fontos szerepet kell játszania a 
korábbi bányaterületek megújulóenergia-
termelésre való átalakításában. Ez 
csökkentheti a leszerelési költségeket, 
hozzájárulhat az energiabiztonsághoz, 
továbbá gazdasági értéket és 
munkahelyeket teremthet a korábbi 
bányászközösségek számára. Az ilyen 
projektek fejlesztése szempontjából 
előnyös az infrastruktúra megléte és a 
földterületek bőséges rendelkezésre 
állása; A megoldásokat eseti alapon kell 
elbírálni annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a helyi feltételeknek. A 
legfenntarthatóbb hasznosítási módok 
azonosítása és a társadalmi-gazdasági 
fejlődés maximalizálása érdekében 
elengedhetetlen a vállalatok, a 
szabályozók, a befektetők, a 
földhasználat-tervezők és a helyi 
közösségek szoros együttműködése. A 
MÁTA nem súlyosbíthatja a tagállamok 
között fennálló egyenlőtlenségeket, és nem 
gyengítheti az egységes piacot.

Módosítás 8

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 

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
hőmérséklet-emelkedést az iparosodás 
előtti szinthez viszonyítva legfeljebb 1,5°C-
ra korlátozó Párizsi Megállapodás 
végrehajtására és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítására vonatkozó uniós 
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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.

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 és az energetikai 
átállásnak a leghátrányosabban érintett 
régiókban történő elősegítésével annak 
biztosításához, hogy „senki ne maradjon 
ki” . 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 önkéntesen átcsoportosított 
forrásoknak teljes mértékben hozzá kell 
járulniuk e cél eléréséhez.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a 
kohéziós politika keretében rendelkezésre 
álló forrásokat.

(7) A MÁTA forrásainak tekintélyes 
méretűnek kell lenniük összhangban kell 
állniuk ambiciózus célkitűzéseivel. A 
MÁTA forrásainak létrehozása 
semmiképpen sem eredményezhet 
csökkentéseket vagy átcsoportosításokat 
az (EU).../... [új CPR] rendelet hatálya alá 
tartozó alapok vagy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) költségvetése számára 
előirányzott források tekintetében. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy kiegészítsék a MÁTA-forrásokat az 
(EU) … [új CPR] rendelet 21a. cikkének 
megfelelően az ERFA-ból és az ESZA+ 
alapból átcsoportosított forrásokkal.

Módosítás 10
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás jelentős beruházást igényel, és 
kihívást és lehetőséget egyaránt kínál az 
összes tagállam számára. Különösen nagy 
kihívást jelent majd azon tagállamok 
számára, amelyek jelentős mértékben 
támaszkodnak – illetve a közelmúltig 
támaszkodtak – szilárd fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alap pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy a 
tagállamok milyen kiindulópontról kezdték 
meg az energetikai átállás folyamatát, és 
milyen mértékben képesek finanszírozni a 
2050-re megvalósítandó uniós 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat az 
érintett régiókban.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A klímasemlegességre való áttérés 
új gazdasági lehetőségeket is kínál. 
Különösen a korábbi bányaterületek 
megújulóenergia-termelésre való 
átalakítása és a megújulóenergia-
infrastruktúra ezeken a területeken vagy a 
szomszédos területeken történő kiépítése 
biztosíthat zöld munkahelyeket az egykori 
bányászközösségek számára. A szénalapú 
regionális gazdaságokról és 
energiarendszerekről a megújuló 
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energiára történő átállás lehetővé teszi a 
helyi közösségek számára, hogy aktív 
résztvevők legyenek és felelősséget 
vállaljanak az energetikai átállásban, és 
az egy ágazaton alapuló modellről 
áttérjenek a több iparágon alapuló 
modellre. A szénrégiók megújulóenergia-
központokká történő átalakítása 
szempontjából előnyös az infrastruktúra 
megléte, valamint a földterületek, 
valamint a képzett személyzet bőséges 
rendelkezésre állása. Ezenkívül ez az 
átalakítás átalakulás előmozdíthatja a 
decentralizált energiarendszer-modellen 
alapuló energiabiztonságot és rezilienciát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről] szóló rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében, hogy kezelni lehessen a 
Covid19-válság példa nélküli hatásait. 
Minden kiegészítő forrást oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[Európai Helyreállítási Eszközről szóló] 
rendeletben előírt határidők betartása.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
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támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek és jogszabályainak – 
többek között az ÜHG-
kibocsátáscsökkentéssel, valamint az 
energiahatékonyság és a 
megújulóenergia-fogyasztás javításával 
kapcsolatos, 2030-ig szóló uniós energia- 
és éghajlat-politikai céljok, valamint adott 
esetben az egyes gazdasági tevékenységek 
környezeti szempontból való 
fenntarthatóságának megállapítására 
szolgáló, a [fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] által meghatározott 
kritériumok – teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató, műszaki 
szempontból megvalósítható és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk az innovatív, 
versenyképes, reziliens, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való fokozatos 
átálláshoz. A magas CO2-kibocsátású 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és 
az olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő, a 
szociális partnerekkel folytatott 
együttműködésben és észszerű határidőn 
belül végrehajtott csökkentéséhez kell 
kötni. Ezen ágazatok átalakítása céljából a 
támogatásnak az energiahatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
tevékenységeket kell előmozdítania új 
technológiák, megújuló energiaforrások, 
a megfizethető, tiszta energiát szolgáló 
infrastruktúrák és technológiák 
megvalósításába való beruházások, új 
eljárások vagy termékek bevezetése révén. 
Emellett műszaki újítások révén – többek 
között a hidrogén, különösen a zöld 
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hidrogén bevezetésével, amely a 21. század 
egyik legnagyobb energiahordozójává 
válhat – biztosítani kell az ellátás 
biztonságát. E tevékenységeknek jelentős, 
életciklusra számított 
kibocsátáscsökkentést kell 
eredményezniük az adott terület 
energiarendszerében, és a szakképzett és 
tartós foglalkoztatás fenntartása és 
növelése, a környezetkárosodás 
kiküszöbölése, az energiarendszer 
megbízhatóságának biztosítása, valamint 
az energiarendszer szilárdságának az 
energiahatékonyság elsőbbségének elvére 
támaszkodó és döntően megújuló 
energiaforrásokon alapuló – többek között 
rugalmas kiegyensúlyozási technológiák 
és tárolási megoldások révén történő – 
fokozása mellett összhangban kell lenniük 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzésekkel és az Unió 
2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességével13. Az Európai 
horizont keretprogrammal meglévő 
szinergiák erősítése révén különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció, a konnektivitás és az 
intelligens mobilitás terén zajló innovációt 
és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a 
feltétellel, hogy a szóban forgó 
intézkedések hozzájárulnak a 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz és 
segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

__________________ __________________
13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
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Módosítás 14

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 továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy a 
szükséges képesítések biztosításával 
segítse őket az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek. Kellő figyelmet kell 
fordítani a klímasemlegességre való 
átállással összhangban lévő készségekre 
és képesítésekre. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a regionális munkaerőpiac 
igényeihez igazított átképzésre, különösen 
a munkahelyi átképzésre, vagy a 
részmunkaidős foglalkoztatás és a 
részidős átképzés valamilyen 
kombinációjára. A megújuló 
energiaforrások használatán és az 
energiahatékonyságon alapuló tiszta 
energiarendszerre való átállás jelentős 
munkahelyteremtési lehetőséget kínál a 
fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
térségekben. A munkavállalókra és 
álláskeresőkre irányuló intézkedéseknek 
kellő mértékben figyelembe kell venniük a 
nemi dimenziót.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek (12) Az energetikai átállásban érintett 
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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 
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.

területek gazdasági diverzifikációjának és 
korszerűsítésének 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 
fenntartható és minőségi 
foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében akkor támogatható 
termelőberuházás, ha az hozzájárul a tiszta 
energiaforrásokra való átállásra vagy 
azok megvalósítására való átálláshoz, 
hozzájárul a klímasemlegességhez, illetve 
elősegíti a munkahelyek átállás 
következtében történő megszűnésének 
mérséklését jelentős számú munkahely 
létrehozásával vagy védelmével, 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 
területi tervben. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ipari létesítményekbe történő 
beruházások célja nem határozható meg 
oly módon, hogy az hozzájáruljon a 
kibocsátási egységek kereskedelme által 
eleve megszerzett nyereség növeléséhez. A 
belső piac és a kohéziós politika 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
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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.

__________________ __________________
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.).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA célkitűzéseinek elérése 
érdekében a Bizottságnak meg kell 
fontolnia olyan módosításokat az 
energetikai állami támogatásokról szóló 
iránymutatások tekintetében, amelyekre 
szükség van a magánberuházások és a 
MÁTA sikeres végrehajtása 
elősegítéséhez. Az állami támogatások 
tekintetében erős keretrendszerre van 
szükség annak megakadályozása 
érdekében, hogy a dekarbonizációhoz 
nyújtott támogatás indokolatlan 
torzulásokhoz vezessen a belső piacon. A 
környezetvédelmi és energetikai 
támogatásról szóló iránymutatások 
felülvizsgálatát a zöld megállapodással 
párhuzamosan kell elvégezni, különösen a 
közelmúltbeli és új szabályozási 
fejlemények, a technológiai fejlődés és 
lehetőségek, valamint az energiaágazat 
piaci fejleményei figyelembevételével. A 
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környezetvédelmi és energetikai 
támogatásról szóló iránymutatások 
tervezett felülvizsgálatának lehetővé kell 
tennie a széntermelés fokozatos 
megszüntetése miatt bekövetkező 
strukturális változtatások MÁTA-hoz 
hasonló feltételek melletti nemzeti 
támogatását. Ezért az iránymutatások 
felülvizsgálata során kellőképpen 
figyelembe kell venni az érintett régiókban 
a strukturális változtatások problémáit is 
annak biztosítása érdekében, hogy ezek a 
régiók elegendő rugalmasságot kapjanak 
projektjeik társadalmi és gazdasági 
szempontból életképes módon történő 
végrehajtásához.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Nem indokolt, hogy a kkv-któl 
eltérő vállalkozásokba irányuló 
termelőberuházások MÁTA-n keresztüli 
támogatása az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja szerint 
alkalmazandó állami támogatási 
szabályok értelmében állami támogatásra 
jogosult területekre korlátozódjon. Éppen 
ellenkezőleg, az állami támogatási 
szabályoknak lehetővé kell tenniük a 
MÁTA-n keresztül támogatásban 
részesülő valamennyi régió számára, hogy 
még korai szakaszban hatékonyan 
kezeljék a munkahelyek elvesztésének 
veszélyét. Ezt a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet1a megfelelő kiigazításával is 
biztosítani kell.
__________________
1a A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
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187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett területek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a lehető leghamarabb aktívan 
foglalkozzanak a kapcsolódó strukturális 
változásokkal. Ehhez szükség van az 
állami támogatásokról szóló jogszabályok 
kiigazítására, például a Bizottságnak az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) 
vagy c) pontján alapuló új iránymutatása 
révén annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatások – függetlenül a támogatott 
régiók helyzetétől – az alkalmazandó 
szabályok szerint megengedettek legyenek

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Minden beruházásnak 
összhangban kell lennie az 
energiahatékonyság elsődlegessége és „a 
szennyező fizet” elvével. Ezért annak 
biztosítása érdekében, hogy a MÁTA-t ne 
használják fel olyan környezeti károk 
helyreállítási költségeinek kiegyenlítésére, 
amelyekért valamely vállalkozás 
környezeti felelősséget visel, és ne 
torzuljanak a szennyezés és más 
környezeti hatások csökkentését célzó 
ösztönzők, a MÁTA forrásai csak akkor 
használhatók fel a területek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, a földterületek 
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helyreállítási és újrafelhasználási 
projektjeire irányuló beruházások 
támogatására, ha nincs olyan vállalkozás, 
amely az EUMSZ 191. cikkében foglalt 
„szennyező fizet” elv alapján jogilag 
kötelezhető e fellépések finanszírozására;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által további 
forrásokkal támogatott valamely 
programon belüli egy vagy több külön 
prioritásként programozzák. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
döntsenek a MÁTA forrásainak az ERFA-
ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással való megerősítéséről, és e 
célból további forrásokat kell biztosítani 
ez utóbbi alapok számára. Az ERFA-ból 
és az ESZA+-ból átcsoportosított 
összegeknek összhangban kell állniuk a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
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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.

megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott méltányos átállási folyamat 
hatékony végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a Bizottság támogatása 
mellett az érintett térségek legalább NUTS 
2. és 3. szintű regionális és helyi 
hatóságaival, az ipar és a szakszervezetek, 
a civil társadalmi szervezetek képviselőivel 
és minden más releváns érdekelt féllel 
együttműködésben méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát, és 
tájékoztatást adnak a folyamat 
végrehajtásáról, nyomon követéséről és 
értékeléséről. A Bizottság e célból 
létrehozza a méltányos átállási platformot, 
amely a széntermelő régiók átalakulásával 
foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira és sikerére építene a 
tapasztalatok, a tanulságok és a bevált 
módszerek két- és többoldalú cseréjének 
lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben – az érintett szereplőkkel 
folytatott konzultációt követően – 
azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül 
érintett területeket, ahova a MÁTA-
támogatást összpontosítják, és be kell 
mutatni az Unió 2030-as energia- és 
éghajlat-politikai céljai, valamint a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok előállításában, vagy más 
üvegházhatásúgáz-intenzív 
tevékenységekben érintett létesítmények 
oly módon történő átalakítását vagy 
bezárását, amely egyúttal megőrzi a 
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szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

meglévő munkahelyeket és új 
foglakoztatási lehetőségeket alakít ki a 
társadalmi kirekesztés elkerülése 
érdekében az érintett területeken. 
Pontosan meg kell határozni ezeket a 
területeket, amelyeknek a NUTS 3. szintű 
régióknak kell megfelelniük, illetve ezek 
részeit kell képezniük. A terveknek 
részletesen ismertetniük kell a szóban 
forgó területek kihívásait és szükségleteit – 
többek között munkanélküliségi rátáit, 
elnéptelenedési tendenciáját és korai 
átalakítási vagy átállási erőfeszítéseit –, és 
oly módon kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az – lehetőség 
szerint más kapcsolódó uniós és nemzeti 
finanszírozási rendszerekkel és 
programokkal, valamint az Unió egyéb 
politikai prioritásaival szinergiában – 
biztosítsa az Unió 2030-as energia- és 
éghajlat-politikai céljaival, valamint a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását 
– a tagállamok önállóan nem tudják 

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során jelentős gazdasági, energetikai és 
társadalmi kihívásoknak kitett területek 
támogatását – a tagállamok önállóan nem 
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kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

tudják kielégítően megvalósítani. Ennek 
főbb okai egyrészt a különböző területek 
fejlettségi szintjében mutatkozó 
egyenlőtlenségek, a legkedvezőtlenebb 
helyzetű területek lemaradása, valamint a 
tagállamok és területek pénzügyi 
forrásainak korlátozott mértéke, másrészt 
pedig a megosztott irányítás alatt álló uniós 
alapokra kiterjedő koherens végrehajtási 
keret iránti igény. Biztosítani kell a más 
szakpolitikákkal, különösen az 
iparpolitikával és a közbeszerzési 
szabályokkal való koherenciát, az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében, 
hogy az uniós ipar, beleértve a kkv-kat is, 
fenntartható termékeket és 
szolgáltatásokat tudjon előállítani a zöld 
megállapodásnak megfelelően, és 
munkahelyeket biztosíthasson. Mivel e 
célkitűzések az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás 24

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 Unió 2030-as energia- és 
éghajlat-politikai céljainak elérése, 
valamint a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
energetikai átállás folyamatának tagállami 
sajátosságaiból adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági, energetikai és környezeti 
kihívásokkal szembesülő területeknek, 
különösen azon régióknak, amelyek a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagoktól, például 
széntől, lignittől, tőzegtől és olajpalától, 
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illetve kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységektől való aktuális vagy 
közelmúltbeli nagyfokú függőségük miatt 
jelentős strukturális változásokkal néznek 
szembe.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, a klímasemleges 
gazdaságra való szolidáris, eredményes és 
környezeti szempontból fenntartható 
átálláshoz, amely figyelembe veszi a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek kidolgozását annak érdekében, 
hogy biztosítsa a megbízhatóságot a 
munkavállalók, az energiaágazat és a 
közösségek számára, továbbá lehetővé 
tegye, hogy a régiók, a gazdasági 
szereplők és az emberek méltányos és 
egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek az 
energetikai átállás társadalmi, gazdasági, 
energiabiztonsági, energiaszegénységgel 
összefüggő és környezeti hatásainak 
kezelése terén.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA által támogatott fellépéseknek 
összhangban kell lenniük a Párizsi 
Megállapodással, az Unió 2030-ra és 
2050-re vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai céljaival, valamint a körforgásos 
gazdaság elveivel. A MÁTA különösen 
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támogatja a szóban forgó átmenet jelentős 
munkahelyteremtési potenciáljának teljes 
körű kiaknázására irányuló 
erőfeszítéseket az érintett régiókban.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

(1) A MÁTA valamennyi olyan 
tagállamban támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, amely jóváhagyta az 
éghajlatsemleges uniós gazdaság 2050-ig 
történő elérésére vonatkozó célkitűzést, és 
nemzeti energia- és éghajlati terveiben 
igazolja elkötelezettségét, különösen 
azokban a régiókban, amelyeknek az 
energetikai átállás kihívásainak jelentős 
volta miatt a legnagyobb szükségük van az 
uniós pénzügyi segítségre. E rendelet I. 
mellékletével összhangban a MÁTA 
forrásainak döntően a széntermelő és 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókkal 
foglalkozó platform (a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó platform) 
feladatmeghatározásának mellékletében 
felsorolt széntermelő régiók számára kell 
elkülöníteni energetikai átállásuk 
társadalmi, gazdasági, energiabiztonsági 
és környezeti hatásainak kezelése céljából.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
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rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

rendelkezésére álló források összege folyó 
árakon 44 073 459 EUR, és az (EU) ... 
rendelet [új CPR rendelet] hatálya alá 
tartozó, különösen az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (ERFA), az Európai 
Szociális Alapból (ESZA+) vagy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) származó pénzeszközök 
allokációiból nem csoportosítható át. Ez 
az összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget évi 
2 %-os mértékben kell indexálni.

törölve

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, fenntartható, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek végrehajtásához.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
kizárólag a következő tevékenységeket 
támogatja:

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
a következő tevékenységeket támogatja:

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba, szövetkezetekbe, helyi 
energiaközösségekbe és harmadik 
szektorbeli szervezetekbe, valamint 
regionális és helyi köztulajdonban lévő 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező, 
valamint minőségi új munkahelyek 
létrehozásához hozzájáruló termelő- és 
fenntartható beruházások;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) új vállalkozásokat – különösen 
kkv-kat és induló innovatív 
vállalkozásokat – létrehozó beruházások, 
ideértve üzleti konzultációs szolgáltatások 
nyújtását is, amelyek gazdasági 
diverzifikációt eredményeznek, és 
hozzájárulnak az új munkahelyek 
teremtéséhez;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) fenntartható kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – többek között 
energetikai kutatásba, ezen belül a 
kutatóközpontokban és egyetemeken 
fejlesztettekbe – való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Módosítás 36

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) megfizethető, biztos, fenntartható, 
alacsony kibocsátású, biztonságos és 
rugalmas, tiszta energiarendszert szolgáló 
technológiák, infrastruktúrák és 
szolgáltatások bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
tárolási megoldásokra irányuló 
beruházások;

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a megújuló energetikai vagyonba, 
infrastruktúrába és technológiákba, ezen 
belül a tárolási megoldásokba, a saját 
termelés támogatásába, valamint a fűtési 
és hűtési rendszerek fejlesztésébe és 
megújuló energiára való átalakításába 
irányuló beruházások;

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az épületek energetikai felújítását 
célzó beruházások – az e területen dolgozó 
munkavállalók továbbképzését és 
átképzését is beleértve –, összhangban a 
Bizottság jövőbeni épületkorszerűsítési 
kezdeményezésével;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a villamosenergia-hálózatok 
határokon átnyúló összekapcsolására 
irányuló beruházások, a villamosenergia-
hálózatok összekapcsolására vonatkozó, 
2030-ra megvalósítandó 15%-os célkitűzés 
teljesítése érdekében;

Módosítás 40
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a hatékony távfűtésbe történő 
beruházások a 2012/27/EU irányelv 2. 
cikkének 41. pontjában meghatározottak 
szerint;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a megfizethető, tiszta és intelligens 
mobilitást szolgáló technológia és 
infrastruktúra, többek között az 
elektromos járművek töltési 
infrastruktúrája és a fenntartható 
multimodális városi mobilitás kiépítését 
célzó beruházások – ideértve a 
kibocsátásmentes mobilitásra való áttérést 
felgyorsító alternatív közlekedési 
üzemanyagokba történő beruházásokat is 
–, amelyek elősegítik a gazdasági fejlődést 
és a munkahelyteremtést, hozzájárulnak a 
közlekedés üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentéséhez és a 
mobilitási megoldások diverzifikálásához;

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) az energiaszegénység és a 
légszennyezés elleni küzdelmet célzó 
beruházások, különösen a szénalapú 
egyéni fűtési megoldások helyettesítése, 
valamint az energiahatékonyság növelése 
révén a leginkább érintett régiókban;
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
köztük a nagyon nagy kapacitású 
hálózatokba és az 5G technológiába, az 
intelligens energetikai megoldásokba és a 
kapcsolódó infrastruktúrába és 
technológiákba történő beruházások, 
valamint a körforgásos gazdaságra és a 
klímasemlegességre való áttérést elősegítő 
beruházások, ezen belül a digitális 
technológiák és adatok mezőgazdasági, 
erdészeti és élelmiszeripari célú 
felhasználása;

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) korábbi szénbányák és erőművek, 
valamint barnamezős területek és 
létesítmények helyreállítására, környezeti 
revitalizálására, közlekedési 
hozzáférhetőségére és felújítására, 
földterületek helyreállítási és újratelepítési 
projektjeire, ezen belül elhagyott 
szénbányák területén végrehajtott zöld 
infrastruktúrára vagy újraerdősítésre 
irányuló beruházások;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás, valamint más 
hasznosítási módok – többek között az 
energetikai hasznosítás – révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az ezüst gazdaságot, a 
munkaerőpiacra való belépés, a 
társadalmi integráció és az aktív időskor 
támogatásához szükséges szociális 
innovációt és infrastruktúrát célzó 
beruházások;

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók, önálló vállalkozók 
és álláskeresők továbbképzése és 
átképzése, különösen a regionális 
fejlesztési stratégiák végrehajtásához, 
valamint a fenntartható, digitális és zöld 
gazdaságra való áttérés szempontjából 
lényeges készségek és képesítések 
irányába;

Módosítás 48
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek és támogatás az átállás 
miatt az állásukat elvesztő 
munkavállalóknak;

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, különös 
tekintettel a nőkre és a kiszolgáltatott 
csoportokra;

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az 5. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok és az érintett területek illetékes 
hatóságai által közösen elfogadott és a 
Bizottság által jóváhagyott, a MÁTA 
egyetlen egyedi célkitűzéséhez hozzájáruló 
bármely egyéb konkrét tevékenység, amely 
szerepel a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben.

Módosítás 51

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



PE648.609v04-00 266/352 RR\1210220HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
esetében a MÁTA csak olyan 
termelőberuházásokat támogat, amelyek 
nem járnak a munkahelyek, a tőke és a 
termelési folyamatok egyik tagállamból 
egy másik tagállamba való áthelyezésével.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az adott területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat felvették a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervbe. A 
szóban forgó beruházások csak akkor 
támogathatók, ha hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való 
átálláshoz, és ha nem vezetnek az .../... 
[CPR] rendelet 60. cikkében említett 
székhelyáthelyezéshez, az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
(ETS) hatálya alá tartozó ipari 
tevékenységek esetében pedig akkor, ha 
nem járulnak hozzá a kibocsátási 
egységek kereskedelméből származó profit 
növeléséhez.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, a 
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klímasemlegességre való energetikai 
átállás által sújtott vállalkozások 
kivételével;

__________________ __________________
16 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. 
június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

16 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. 
június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
szállításával, forgalmazásával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve a 
Bizottság jóváhagyhat olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervet, amely 
földgáz termelésével, feldolgozásával, 
elosztásával, tárolásával, továbbításával 
vagy felhasználásával kapcsolatos 
beruházásokat tartalmaz, feltéve, hogy azt 
áthidaló technológiaként használják, és 
fennálnak a következő, kellően indokolt 
körülmények:
a) a beruházásokra olyan területeken 
kerül sor, amelyek a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól való nagyfokú függésük 
miatt különösen komoly kihívásokkal 
néznek szembe az energetikai átállás 
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terén, például azokban a régiókban, ahol 
magas a szilárd fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló távfűtési rendszerek aránya;
b) a beruházások a szén, a lignit, a tőzeg 
vagy az olajpala teljes körű fokozatos 
megszüntetésének felgyorsítása révén 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos uniós 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához;
c) a beruházások összhangban vannak az 
Unió energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseivel és jogszabályaival, a 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervekkel, valamint átmeneti jellegűek;
d) sor került a kizárólag megújuló 
energiaforrások használatának előzetes 
vizsgálatára;
e) a nagy szén-dioxid-kibocsátású és 
szilárd fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
energetikai infrastruktúra kiváltása 
jelentősen csökkenti az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását és a 
légszennyezést, és növeli az 
energiahatékonyságot;
f) a támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az energiaszegénység 
mérsékléséhez;
g) a támogatott tevékenységek nem 
akadályozzák a megújuló energiaforrások 
fejlesztését az érintett területeken, továbbá 
összeegyeztethetők és szinergiában állnak 
a megújuló energiaforrások jövőbeli 
használatával.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
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vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével. 
Amennyiben a Bizottság úgy határoz, 
hogy megtagadja jóváhagyását, döntését 
megfelelően meg kell indokolnia. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az 
önkéntes alapon az (EU) [új CPR] rendelet 
[21a.] cikkével összhangban 
átcsoportosított forrásokat. A tagállam 
döntése alapján a MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legfeljebb háromszorosa a 
MÁTA-ból kapott támogatás összegének.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA keretében finanszírozott, 
a 2. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek esetében a vonatkozó költségek 
akár 75 %-át kitevő támogatás nyújtható.

Módosítás 59
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint.  E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok az érintett (legalább 
NUTS 2. és 3. szintű) területek 
valamennyi illetékes regionális és helyi 
hatóságával együttműködve egy vagy 
több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel17 módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, társadalmi, 
környezeti és energiabiztonsági hatások 
alapján legkedvezőtlenebbül érintett 
területek, különös tekintettel a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
megszűnésére és az érintett munkahelyek 
potenciális számára, valamint a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. A 
Bizottság által a 2020. évi 
országjelentések D. mellékletében 
megjelölt beruházási iránymutatás nem 
korlátozza a tagállamokat abban, hogy 
javaslatokat tegyenek a MÁTA által 
támogatandó területekre és prioritásokra. 
A területek illetékes hatóságait és érdekelt 
feleit aktívan be kell vonni a folyamat 
valamennyi szakaszába: az előkészítésbe, 
a kiválasztásba és a végrehajtásba. 

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) az 2030-as uniós éghajlat-politikai 
célok megvalósítására és a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállásra irányuló nemzeti 
és regionális szintű folyamat ismertetése, 
ideértve a már meghozott intézkedéseket 
és a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatával (a továbbiakban: 
NEKT) összhangban álló átállási folyamat 
következő főbb lépéseinek ütemtervét;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, annak 
megvalósításához további pénzügyi 
támogatást igénylő, és az (1) bekezdésnek 
megfelelően a MÁTA-ból támogatandó 
területként való azonosítás indoklása;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósítandó uniós szintű átállás 
társadalmi, gazdasági, környezeti és 
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folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

energiabiztonsági hatásait –, valamint a 
szóban forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkavállalók, munkahelyek és megszűnő 
munkahelyek számának, a NUTS 2. és 3. 
szinten az önkormányzati bevételekre 
gyakorolt potenciális hatásnak, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a klímasemleges uniós gazdaságra 
való, 2050-ig megvalósítandó átállás 
társadalmi, gazdasági, környezeti és 
energiabiztonsági hatásainak kezeléséhez 
és az energiaszegénység elmélyülésének 
megakadályozásához nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése;

e) az egyéb vonatkozó nemzeti, 
regionális vagy területi stratégiákkal és 
tervekkel való konzisztencia felmérése;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése 
nemzeti és regionális szinten, ideértve a 
nem kormányzati szervek és intézmények 
általi értékelés lehetőségét;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kidolgozásához megvalósított 
részvételi folyamat ismertetése;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez való 
várható hozzájárulásuk ismertetése;

g) a tervezett művelettípusok és 
műveleti határidők, valamint a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági, energiabiztonsági 
és környezeti hatásainak enyhítéséhez 
való várható hozzájárulásuk ismertetése;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelő- és fenntartható beruházásaihoz 
nyújtott támogatás esetén az ilyen 
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teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

műveletek és vállalkozások felsorolása és a 
szóban forgó támogatás szükségességének 
indoklása;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékeknél 
lényegesen alacsonyabb szintre való 
csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek felsorolása és annak indoklása, 
hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb megfelelő uniós programokkal, 
alapokkal és a méltányos átállási 
mechanizmus pilléreivel az azonosított 
fejlesztési szükségletek kezelése 
érdekében.

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) ha a támogatást olyan ipari 
tevékenységekhez nyújtják, amelyek már a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartoznak, annak bemutatása, hogy ez 
a támogatás nem járul hozzá a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó profit növekedéséhez.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, valamint az 
ipar képviselőit, az energiaágazatot, a 
szociális partnereket és minden egyéb 
érintett érdekelt felet.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek lehetőség szerint összhangban 
kell lenniük az (EU) [új CPR] rendelet 
[23.] cikkében említett területi 
stratégiákkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, valamint a 2050-ig szóló 
hosszú távú stratégiával, a Párizsi 
Megállapodással és a szociális jogok 
európai pillérével, továbbá a lehető 
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legnagyobb mértékben az intelligens 
szakosodási stratégiákkal és többek között 
a tiszta levegővel, a tiszta acéllal, az 
energiaszegénységgel és az 
energiatermelő-fogyasztókkal foglalkozó 
egyéb vonatkozó stratégiákkal és 
programokkal.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet és a projektek kiválasztásával 
kapcsolatos határozatokat nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv nyilvános 
konzultáció tárgyát képezi.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha valamely MÁTA-prioritás a 4. 
cikk (2) bekezdése h), i) vagy j) pontjában 
említett tevékenységeket támogat, a 
résztvevőkre vonatkozó mutatók adatait 
csak akkor kell továbbítani, ha az adott 
résztvevőre vonatkozó, a III. mellékletnek 
megfelelően előírt összes adat 
rendelkezésre áll.

(3) Ha valamely MÁTA-prioritás a 4. 
cikk (2) bekezdése h), i) vagy j) pontjában 
említett tevékenységeket támogat, a 
résztvevőkre vonatkozó mutatók adatait 
csak akkor kell továbbítani – szigorú 
adatvédelmi szabályok biztosítása mellett 
–, ha az adott résztvevőre vonatkozó, a III. 
mellékletnek megfelelően előírt összes adat 
rendelkezésre áll.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével. A pénzügyi 
korrekcióknak a programok 
beavatkozásaival összefüggő 
eredménytelenséghez, nem pedig a külső 
tényezők miatti sikertelenséghez kell 
kapcsolódniuk. 

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett 
területeinek azonosítása

1. Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett 
területeinek azonosítása, a történelmi 
átállást is beleértve.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átállás jelentette kihívások 
értékelése az egyes azonosított területek 
vonatkozásában

2. Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek értékelése az egyes azonosított 
területek vonatkozásában

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
történelmi jelentőségű és előirányzott 
átállás gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1 a) annak bemutatása, hogy miként 
zajlik a konzultáció a közösség 
képviselőivel és a civil társadalom 
szereplőivel, és hogyan vonják be őket a 
programozási folyamatba a programozási 
dokumentumok kidolgozása előtt és utána 
egyaránt.
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VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója: Dominique Riquet

RÖVID INDOKOLÁS

A Méltányos Átállást Támogató Alap egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a 
Bizottság az európai zöld megállapodás keretében hozott, és amelyek célja az Unió által 
2050-ra kitűzött szén-dioxid-semlegességi cél elérése azáltal, hogy támogatja a leginkább 
nehéz helyzetben lévő és az átmenet által leginkább érintett régiókat.

Ez a jogalkotási javaslat aktuálisabb, mint valaha: figyelembe veszi a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függésük vagy a szén-dioxidot nagy mértékben kibocsátó ipari szerkezetük miatt termelési 
módszereink strukturális átalakítását igénylő egész ágazatokra és régiókra nehezedő 
költségeket, kihívásokat, valamint a gazdasági és társadalmi nehézségeket. Ahhoz, hogy 
valamennyi tagállam megtegye erőfeszítéseit, elsősorban az átmenet legsérülékenyebb és 
leginkább érintett területeit kell támogatni, az európai szolidaritás alapelvének megfelelően.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság előadója üdvözli ezt a javaslatot, mind célját (a 
szén-dioxid-semlegesség célkitűzése), mind inkluzív megközelítését („senkit nem hagyunk 
hátra”), mind pedig a más európai alapokkal való szinergiáját illetően. Ez az alap a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveken és a területi terveken keresztül megfelelően igazodik a 
nemzeti és regionális szintekhez, megosztott irányítás alatt és a szubszidiaritás elvével 
összhangban. Ebben az összefüggésben ez az eszköz a strukturális alapokon keresztül azokban 
a regionális politikákban gyökerezik, amelyek a tagállamok részvételén alapulnak, és az EBB-
vel vagy a finanszírozáshoz kapcsolódó finanszírozási mechanizmusokkal (InvestEU stb.) való 
kiegészítő jelleg erősíti meg. Az előadó úgy véli, hogy az átmenet sikerének kulcsa az, hogy e 
finanszírozási eszköz fejlesztésére és végrehajtására területi szinten összpontosítsanak, ezért 
szeretné kiemelni ezeket a rendelkezéseket.

E rendelet prioritása a munkavállalók és a vállalkozások átképzésének elősegítése 
munkaeszközeik átalakítása révén az átmenet által leginkább érintett régiókban és ágazatokban. 
Az alap igen alacsony költségvetése miatt azonban – ami a gazdasági átmenet megvalósításához 
szükséges összegek fényében sajnálatos – az előadó úgy véli, hogy a költségvetés fokozott 
optimalizálásának és a leginkább érintett ágazatokra és tevékenységekre való összpontosítás 
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révén lehetőség van e költségvetési eszköz célzottabbá tételére a hozzáadott érték és a 
hatékonyság növelése érdekében.

E célból számos rendelkezést vezettek be:

– Célzottabb összpontosítás a MÁTA által támogatható tevékenységekre: bár az előadó 
úgy véli, hogy valóban elsőbbséget kell biztosítani a kkv-knak, amelyek méretüknél 
fogva gyakran kevésbé rugalmasan alakíthatják át gyártóberendezéseiket, ugyanakkor 
úgy véli, hogy a Bizottság által eredetileg javasolt számos tevékenység (kutatás és 
innováció, digitalizáció, a szennyezésmentesítéshez nyújtott támogatás, amennyiben az 
ellentétes a „szennyező fizet” elvével) közvetlenül nem releváns a rendelet 
alkalmazásában, és azokat egyéb európai költségvetési és pénzügyi eszközök is 
fedezhetik;

– A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek fokozott 
feltételessége: az előadó elismeri az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
hatálya alá tartozó bizonyos ipari tevékenységek korlátozott keretek között és a 
Bizottság általi eseti elfogadás alapján történő bevonásának értékét. Alapvető 
fontosságúnak tartja azonban, hogy ne legyen lehetőség e vállalkozásokat érő váratlan 
holtteherhatás kiváltására, annak érdekében, hogy ne használják ki a MÁTA által 
nyújtott kiegészítő támogatást ipari ágazataik szén-dioxid-mentesítésére azzal a céllal, 
hogy eladják a kibocsátási egységek többletét, és így a MÁTA révén kapott pénzügyi 
támogatáson felül jogtalan nyereséghez (windfall profits) jussanak.

– A költségvetés fokozott optimalizálása és az eredményekre való összpontosítás: a 
„felhasználod vagy elveszíted” elv szigorúbb alkalmazására törekedve növelték a 
prioritások elvárt teljesítményszintjét annak érdekében, hogy nemteljesítés esetén 
lehetővé váljon az újrakiigazítás és az újraelosztás, valamint hogy minden elköltött euró 
addicionalitása biztosított legyen;

– A MÁTA célja, hogy segítséget nyújtson a szén-dioxid-semlegességre való 2050-ig 
történő átállás által leginkább érintett területeknek. Minden tagállamnak hozzá kell 
járulnia ehhez a közös célhoz, mivel egy tagállam nemteljesítése veszélyeztetné az 
összes többi tagállam erőfeszítéseit, és negatív hatást gyakorolna rájuk, még azokra is, 
amelyek a legnagyobb előrelépéseket tették a zöld átállásban. Ezért az európai 
szolidaritás ugyanazon alapelvének biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy 
azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem kötelezték el magukat a nemzeti szén-
dioxid-semlegességi cél 2050-ig történő elérése mellett, csak korlátozottan szabad 
hozzáférniük ehhez az alaphoz, és nemzeti allokációjukat e cél elfogadásáig részlegesen 
fel kell függeszteni;

– A támogatható ipari tevékenységek pontosabb meghatározása: az előadó elismeri, hogy 
ez a javaslat helyesen azonosítja az átállás által különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól 
és az intenzív szén-dioxid-kibocsátással járó ipari tevékenységektől való függőségük 
miatt leginkább érintett területeket és ágazatokat. Az előadó ugyanakkor megjegyzi, 
hogy az azonosítás kritériumai meglehetősen hiányosak, és úgy véli, hogy az alap 
igénybevételére való jogosultságot ki kell terjeszteni olyan ipari tevékenységekre is, 
amelyek ugyan alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátással rendelkeznek, de olyan 
késztermékeket állítanak elő, amelyek nem egyeztethetők össze az EU szén-dioxid-
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semlegességre vonatkozó célkitűzésével. Ezeket az alap szerves részeként az átmenet 
elengedhetetlen részének kell tekinteni. Különösen a termikusjármű-ágazat gyors és 
mélyreható változásokon megy keresztül teljes értéklánca mentén: ezért célzott európai 
támogatást kell nyújtani az átmenet sikeréhez, a munkavállalók támogatásához, 
valamint versenyképességének és vezető szerepének fenntartásához a megnövekedett 
nemzetközi versenyben. Mindazonáltal emlékeztetni kell arra, hogy a közlekedés szén-
dioxid-mentesítése nélkül nem érhető el a klímasemlegesség célkitűzése: az ágazat az 
EU szén-dioxid-kibocsátásának 23%-áért felelős, és részesedése folyamatosan nő, míg 
a közúti közlekedés önmagában az ágazat szén-dioxid-kibocsátásának és 
energiafogyasztásának 75%-áért felelős. A nulla vagy alacsony kibocsátású járművekre 
való átállás leginkább a gépjárműgyártókat és beszállítóikat, illetve a karbantartási és 
javítási ágazatokat érinti. Tekintettel az európai gazdaságban betöltött jelentőségükre 
(3,5 millió közvetlen és közvetett munkahely az EU-ban, a gépjárműipar az európai 
iparban a munkahelyek 8,5%-át és az európai GDP 7,5%-át teszi ki), a MÁTA-nak ezért 
feltétlenül támogatnia kell ezeket az ágazatokat.

Az előadó ezért meg van győződve arról, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságnak címzett 
ajánlások beépítésével a Méltányos Átmenetet Támogató Alap megerősíti működési képességét 
és hatékonyságát a klímasemlegesség európai célkitűzésének elérése érdekében, miközben védi 
a legkiszolgáltatottabbakat ebben az átállásban.

MÓDOSÍTÁS:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
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reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól vagy olyan 
iparágaktól, amelyek késztermékei 
összeegyeztethetetlenek az uniós szén-
dioxid-semlegesség célkitűzésével. Az 
adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal 
jár, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. E tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a távoli és szigeti 
régiók, a földrajzilag kedvezőtlen helyzetű 
térségek, valamint az elnéptelenedés 
demográfiai kihívásával szembesülő 
területek előtt álló, a klímasemlegességre 
való átállás hatásai által okozott különös 
kihívásokra.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak, mindenki számára 
méltányosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie, biztosítania 
kell, hogy senki ne maradjon le a fejlődés 
folyamatában, és küzdelmet kell folytatnia 
az energiaszegénység ellen. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak, valamint a 
különböző regionális és helyi 
szereplőknek kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, valamint 
régióik jellemzőit és sajátosságait, többek 
között karbonintenzitásukat és az uniós 
átlag alatti egy főre jutó GDP-jüket, és 
minden lehetséges eszközt fel kell 
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használniuk a kedvezőtlen hatások 
enyhítésére és a kihívások lehetőségekké 
alakítására. Az átállásnak el kell kerülnie 
a leginkább kitett régiók gazdasági 
összeomlását, és eközben garantálnia kell 
a gazdasági fejlődés alapját ezekben a 
régiókban. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos és sikeres energetikai 
átállást célzó intézkedések támogatása, 
továbbá hogy a leginkább érintett területek 
és munkavállalók támogatása révén 
mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a hátrányos 
társadalmi következmények mérséklésével, 
illetve a helyi gazdaság korszerűsítésének 
és átalakításának finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével, valamint 
új lehetőségeknek a képzéseken, 
átképzéseken és aktualizált oktatási 
tanterveken keresztül való létrehozásával 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg. Az átállási politika 
jellegéből adódóan azt javasolják, hogy a 
MÁTA egy hosszú távú eszköz legyen, 
amely teljes mértékben összhangban van a 
klímasemleges kontinens 2050-ig 
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megvalósítandó elképzelésével.

Módosítás 4

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 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 származó 
források önkéntes átcsoportosítása, 
melyről minden egyes tagállam maga 
dönt, kiegészítik e cél elérését.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politikai eszközök, valamint minden más 
releváns, a sérülékeny ágazatokat célzó 
uniós és nemzeti finanszírozási eszköz 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. A 
MÁTA létrehozása nem vezethet az 
(EU).../... [új CPR] rendelet által fedezett 
alapok csökkentéséhez.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak szilárd fosszilis 
tüzelőanyagokra, a klímasemlegességre 
való áttérés nyomán fokozatosan 
megszüntetendő vagy átalakítandó 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységekkel 
vagy olyan ipari tevékenységekkel 
rendelkeznek, amelyek késztermékei 
tulajdonképpen összeegyeztethetetlenek a 
szén-dioxid-semlegesség célkitűzésével, 
illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel. A 
Méltányos Átállást Támogató Alapnak 
ennélfogva az összes tagállamra ki kell 
terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy a 
tagállamok milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre való 
átállás kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
(8a) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. E 
szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, meghatározva különösen a 
költségvetés elkészítésére és – vissza nem 
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térítendő támogatás, közbeszerzés és 
pénzdíjak útján, valamint közvetett 
végrehajtás keretében történő – 
végrehajtására vonatkozó eljárást, 
továbbá rendelkezve a pénzügyi szereplők 
felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. 
[Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok az Unió költségvetésének abban 
az esetben történő védelmére is 
vonatkoznak, amikor a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében általánossá vált 
hiányosságok állnak fenn, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és a hatékony uniós támogatás alapvető 
előfeltétele;

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
(9a) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről] szóló rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében, hogy kezelni lehessen a 
Covid19-válság példa nélküli 
hatásait.  Ezeket a kiegészítő forrásokat 
úgy kell felhasználni, hogy biztosított 
legyen az [Európai Helyreállítási 
Eszközről] szóló rendeletben előírt 
határidők betartása.;

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi és regionális gazdaságokat támogató 
és hosszú távon fenntartható 
beruházásokat. A finanszírozásban 
részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való gyorsuló átálláshoz, miközben 
enyhíteniük kell a környezeti átállás 
negatív gazdasági és társadalmi hatásait. 
A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, 
a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. E tekintetben a 
földgáz áthidaló technológia lehet az 
átállásban, ha az intenzívebb szén-dioxid-
kibocsátású energiaforrásokat váltja fel, 
és kapcsolódik a megújuló energia 
bevezetéséhez. A kibocsátásintenzív 
ágazatok átalakítását illetően a 
támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása 
és növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák – többek között a 
mesterségesintelligencia-technológiák –, 
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valamint a digitalizáció és a konnektivitás, 
a hozzáférhetőség és a fenntartható 
mobilitás terén zajló, illetve a modális 
váltást előmozdító innovációt és kutatást 
fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, 
hogy a szóban forgó intézkedések 
hozzájárulnak a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz és 
segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

__________________ __________________
13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA olyan ipari 
tevékenységeket is kell, hogy támogasson, 
amelyek ugyan nem rendelkeznek jelentős 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással, de az 
Unió klímasemlegességre való átállása 
által érintett ipari termékeket állítanak 
elő. E tekintetben az európai 
termikusjármű-ágazat még inkább a 
legsúlyosabban megzavartak közé tartozik 
és fog tartozni, miközben a növekvő 
nemzetközi verseny és szigorúbb 
környezetvédelmi követelmények 
összefüggésében működik – az Unió szén-
dioxid-kibocsátásának csaknem 20%-a ide 
koncentrálódik. A karbonsemlegesség 
nem érhető el ezen ágazat külön 
támogatása nélkül, amely az EU-ban az 
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ipari munkahelyek 8,5%-át, az EU GDP-
jének 7,5%-át képviseli, és mintegy 3,5 
millió közvetlen munkahelyet biztosít, azaz 
az uniós gyártásban a munkahelyek 
11,4%-át, eközben pedig 13,8 millió 
közvetett munkahelyet teremt. Mivel az 
autógyártók, beszállítóik, valamint a 
karbantartási és javítási ágazatok vannak 
a leginkább kitéve, a MÁTA támogatást 
kell hogy nyújtson ezeknek az 
ágazatoknak, és támogatnia kell a 
munkavállalókat és az álláskeresőket a 
modernebb know-how-ra való átállásban, 
különösen a kibocsátásmentes és/vagy 
alacsony kibocsátású járművek gyártását 
célzó alternatív iparágak összefüggésében. 
A MÁTA támogatást kell hogy nyújtson a 
tömegközlekedési hálózatokba és flottákba 
történő beruházásoknak is, amelyek 
hatékony eszközei az átállásnak és az 
alacsony kibocsátású mobilitás felé való 
elmozdulásnak, ugyanakkor elő kell 
mozdítania a modális váltást – különösen 
a nagyvárosi központokban – és a vidéki 
területek összeköttetését. Külön figyelmet 
kell fordítani az elnéptelenedett vagy 
gyéren lakott területek társadalmi-
gazdasági nehézségeire is, amelyek 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól, hogy megelőzzék e 
területek áthelyezését és elnéptelenedését.

Módosítás 11

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 

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók és az 
önfoglalkoztatott személyek 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési 
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munkaerőpiaci befogadásukhoz. segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív és teljes körű 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. 
Hasonlóképpen különös figyelmet kell 
szentelni az átállás által érintett területek 
munkanélküliségi rátájára, különösen az 
ifjúsági munkanélküliségi rátára.

Módosítás 12

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 korszerűsítésének és 
átalakításának 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, 
amennyiben az szükséges a munkahelyek 
átállás következtében történő 
megszűnésének jelentős számú munkahely 
létrehozása vagy átalakításának 
támogatása révén való csökkentéséhez, 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 
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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.

ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben, azoknak fenntarthatónak 
kell lenniük, és összhangban kell lenniük 
az energiahatékonyság elsődlegessége 
elvével. Ezeknek a beruházásoknak el kell 
kerülniük az ezen ipari létesítményeket 
érő váratlan holtteherhatás kockázatát, 
hogy ne használják ki a MÁTA által 
nyújtott kiegészítő támogatást ipari 
ágazataik szén-dioxid-mentesítésére azzal 
a céllal, hogy eladják a kibocsátási 
egységek többletét, és így a MÁTA révén 
kapott pénzügyi támogatáson felül 
jogtalan nyereséghez (windfall profits) 
jussanak. 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 az 
ezekből következő változásokra, valamint 
a változások által megkövetelt 
intézkedésekre.

__________________ __________________
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.).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
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Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg lehet 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó a finanszírozás önkéntes 
átcsoportosításával. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 2050-ig történő 
megvalósítása érdekében folytatandó 
konkrét fellépéseket, azaz a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények fokozatos 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, továbbá olyan tevékenységek 
átalakítását, amelyek ipari késztermékei 
összeegyeztethetetlenek az uniós szén-
dioxid-semlegesség célkitűzésével, 
fenntartva és kiterjesztve eközben az 
érintett területeken a foglalkoztatási 
lehetőségeket a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében. Pontosan meg kell 
határozni ezeket a területeket, amelyeknek 
a NUTS 3. szintű régióknak kell 
megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait és szükségleteit, például a 
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pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

munkanélküliségi rátát és a megszűnő 
munkahelyeket, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveket a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb egy évvel e rendelet 
hatálybalépése után be kell nyújtani. Ez a 
végrehajtás tekintetében kihívást jelent az 
irányító hatóságok és a tagállamok 
számára, mivel e tervek elfogadása 
szükséges a finanszírozás 
felszabadításához. Ezért e kihívás 
enyhítése érdekében a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó feltételes 
előfinanszírozást a tervek elfogadása előtt 
rendelkezésre kell bocsátani, és támogatni 
kell a helyi szereplőket a MÁTA 
végrehajtásában.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottság számára 
– az arányosság elvével összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 
korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik.

(16) A MÁTA-források 
optimalizálásának és eredményorientált 
felhasználásának elősegítése érdekében a 
Bizottság számára – az arányosság elvével 
összhangban – lehetővé kell tenni, hogy 
pénzügyi korrekciókat alkalmazzon abban 
az esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet III. mellékletében foglalt 
elemeknek a közös teljesítmény- és 
eredménymutatók tekintetében való 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak15 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet III. mellékletében foglalt 
elemeknek a közös teljesítmény- és 
eredménymutatók tekintetében való 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, valamint az érintett közösség 
képviselőinek részvételével, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak15 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
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csoportjainak ülésein.

__________________ __________________
15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o. 15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseinek – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
figyelembe kell venniük a Covid19-
világjárvány hatásait az egész Unióban. 
Ezeket a célkitűzéseket a tagállamok 
önállóan nem tudják kielégítően 
megvalósítani. Ennek főbb okai egyrészt a 
különböző területek fejlettségi szintjében 
mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 

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

MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a klímasemleges uniós gazdaságra 
való, 2050-ig teljesítendő átállás folyamata 
során súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő területeknek vagy 
gazdasági tevékenységeknek, különösen a 
munkahelyteremtés, a munkavállalók 
továbbképzése és átképzése, valamint a 
képzés tekintetében.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely támogatja 
a klímasemleges gazdaságra való 
igazságos és sikeres energetikai átállást 
célzó intézkedéseket, és amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók, a gazdasági szereplők és az 
emberek számára”. A regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és az 
európai társadalmi kohézió érdekében 
szükség van a MÁTA finanszírozására.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Munkahelyteremtést és növekedést 
szolgáló beruházások” céljából a MÁTA-
nak szánt, a költségvetési 
kötelezettségvállalások számára a 2021–
2027 közötti időszakban rendelkezésre álló 
érintett erőforrások a 2018-as árakon 7,5 
milliárd eurót tesznek kiEzek adott esetben 

A „Munkahelyteremtést és növekedést 
szolgáló beruházások” céljából a MÁTA-
nak szánt, a költségvetési 
kötelezettségvállalások számára a 2021–
2027 közötti időszakban rendelkezésre álló 
érintett erőforrások folyó árakon 11 270 
459 000 eurót (2018-as árakon 10 milliárd 
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további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhetők

eurót) tesznek ki és ezeket nem az (EU) 
.../... rendelet [új CPR-rendelet] által 
fedezett más uniós alapokból elkülönített 
forrásokból kell átcsoportosítani.Ez az 
összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget évi 
2 %-os mértékben kell indexálni.

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget 
legalább 2%-os mértékben vagy az Unió 
éves inflációjának megfelelően kell 
indexálni, amennyiben ez utóbbi 
meghaladja a 2%-ot.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló források 
éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben 
említett további forrásokat is.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza a 2021 és 2027 
közötti időszakban az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló forrásokat, ideértve a 
(2) bekezdésben említett további forrásokat 
is, valamint a források éves bontását.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] (4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
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cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő átcsoportosításra.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [Európai Helyreállítási Eszközről] 
szóló rendelet 2. cikkében említett 
intézkedések végrehajtása a Méltányos 
Átállást Támogató Alap keretében, folyó 
árakon 32 803 000 000 EUR (2018-as 
árakon 30 milliárd) összegben az említett 
rendelet 3. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának vi. alpontjában említett 
összegből történik, az említett rendelet 
4. cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is 
figyelemmel.
Ezt az összeget a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett egyéb forrásnak kell tekinteni, és 
az az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 
21. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban külső címzett bevételt képez.
Ezt a 3. cikkben meghatározott globális 
forrásokon felül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalások céljára kell 
rendelkezésre bocsátani a következők 
szerint:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ezenkívül folyó árakon 15 600 000 EUR-t 
kell rendelkezésre bocsátani az első 
albekezdésben említett forrásokból 
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igazgatási kiadásokra.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át. A „(2018-as árakon 
30-milliárd)” szövegrész az említett javaslat szövegéhez képest kiegészítés.)

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésben 
említett összeg 0,35%-át a Bizottság által 
kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át, és a javaslat által 
módosított I. mellékletre hivatkozik.)

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve az (1) bekezdésben említett 
összeg esetében nincs szükség az ERFA-
ból vagy az ESZA+-ból származó, az 
I. mellékletben meghatározott kiegészítő 
átcsoportosításra.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át. A javaslat eredeti 
szövegében az „támogatás” szó helyébe az „átcsoportosítás” szó lépett.)

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az 
(1) bekezdésben említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott 
egyedi célkitűzéséhez és amelyek 
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amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek végrehajtásához.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
kizárólag a következő tevékenységeket 
támogatja:

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
a következő tevékenységeket támogatja:

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) vállalatokba – köztük kkv-kba és 
induló innovatív vállalkozásokba – történő, 
gazdasági átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földgáz előállítására, 
feldolgozására, elosztására, tárolására 
vagy égetésére irányuló beruházások a 
következő feltételek mellett:
– a beruházások a meglévő, nagyobb szén-
dioxid-kibocsátással járó infrastruktúra 
felújítására és/vagy helyettesítésére 
vonatkoznak;
– a beruházások hozzájárulnak az uniós 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő eléréséhez;
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– a támogatott infrastruktúra szinergikus 
a megújuló és más szénsemleges 
energiatermelési kapacitással.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a környezetbarát infrastruktúrára, 
a szennyezés csökkentésére, a területek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, ideértve – nem 
kizárólagosan – a biodiverzitási központok 
létrehozását, amelyek előmozdítják a 
fenntartható idegenforgalmat;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a mindenfajta hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók és önfoglalkoztató 
személyek továbbképzési és átképzési 
programjaira, valamint a vállalkozói 
képzésre irányuló beruházások;
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Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása a 
munkaerőpiacra való belépés támogatása 
formájában;

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a tiszta és intelligens mobilitás 
technológiáinak és infrastruktúráinak 
bevezetésére irányuló beruházások, 
amelyek hozzájárulnak az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez és a fenntartható 
mobilitási megoldások diverzifikálásához; 
a tömegközlekedési hálózatokra és 
flottákra, különös tekintettel a nagyvárosi 
központokban és a vidéki térségekben az 
alacsony kibocsátású mobilitás irányába 
történő modális váltás előmozdítására 
irányuló beruházások;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) olyan ipari tevékenységek, amelyek 
késztermékei vagy azok felhasználása  
tulajdonképpen összeegyeztethetetlen a 
karbonsemlegesség célkitűzésével;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA a kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz is 
nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy 
az ilyen beruházásokat e rendelet 7. cikke 
(2) bekezdésének h) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem lehetnek 
átfedésben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében az ipari 
létesítményekből származó váratlan 
nyereséggel. Ezen túlmenően az ilyen 
beruházásoknak fenntarthatóknak kell 
lenniük, és nem növelhetik vagy 
tarthatják fenn a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőséget.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek építése;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások

törölve

__________________
16 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. 
június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) fosszilis tüzelőanyagok – a földgáz 
kivételével – előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.

törölve

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek vagy 
gazdasági tevékenységek találhatók, a 7. 
cikknek megfelelően kidolgozott és a 
Bizottság által valamely program vagy 
programmódosítás részeként jóváhagyott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek alapján. A programozott források 
egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek vagy 
gazdasági tevékenységek azonosítása 
indokolt és a méltányos átállásra vonatkozó 
releváns területi terv összhangban áll az 
érintett tagállam nemzeti energia- és 
klímatervével.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és 
kiegészíthetők az (EU) [új CPR] rendelet 
[21a.] cikkével összhangban önkéntes 
alapon átcsoportosított forrásokkal. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege nem 
haladja meg az adott prioritásra a MÁTA-
ból nyújtott támogatás háromszorosát.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok a partnerségi elvet 
teljes mértékben tiszteletben tartva az 
érintett területek illetékes hatóságaival – 
többek között a helyi és regionális 
hatóságokkal – együttműködve egy vagy 
több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci, társadalmi, illetve a 
területi kohéziót érintő hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
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legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
továbbá az alternatív iparágakra való 
átállásra azokban az ágazatokban, 
amelyek ipari késztermékei 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) a klímasemleges gazdaságra 2050-
ig való átállás nemzeti, regionális és helyi 
szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek ütemtervét;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelmű kötelezettségvállalás 
azzal a célkitűzéssel összhangban, hogy 
2050-ig megvalósítják a klímasemleges 
Uniót, és 2030-ig elérik annak csökkentési 
céljait;
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként vagy gazdasági 
tevékenységként való azonosítás indoklása;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett 
területek vagy gazdasági tevékenységek 
előtt álló, az átállásból adódó kihívások 
felmérése – ideértve a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás társadalmi, 
munkaerőpiaci, gazdasági és környezeti 
hatásait, figyelembe véve a 
munkanélküliségi rátákat –, valamint a 
szóban forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek – illetve 
az olyan tevékenységek, amelyek ipari 
késztermékei végső soron 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével – átalakításából 
vagy felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, területi 
bevételkieséseknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

d) a klímasemleges gazdaságra 2050-
ig való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásainak kezeléséhez nyújtott 
MÁTA-támogatás várható 
hozzájárulásának ismertetése, valamint 
olyan fenntartható mobilitási és zöld 
energiára vonatkozó terveinek 
kidolgozása, amelyek hozzáférhetőek és 
megfizethetőek az átmenet által leginkább 
érintett területeken;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósuló átálláshoz és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékeknél 
lényegesen alacsonyabb szintre való 
csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) amennyiben támogatást nyújtanak 
a közlekedési infrastruktúrába történő 
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beruházáshoz, ezeknek a műveleteknek a 
felsorolása, valamint a bevont 
befektetések szintjét, az épített 
infrastruktúra hatására létrejött 
munkahelyek várható számát és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez való hozzájárulást 
bemutató hatásvizsgálat;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a tervben előirányzott konkrét 
intézkedések végrehajtásának teljes 
időkerete;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, ipari 
stratégiával, tiszta és intelligens mobilitási 
stratégiával, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel és a szociális jogok európai 
pillérével.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek ki kell zárniuk a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok infrastruktúrájával 
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kapcsolatos közberuházásokat, és 
lehetőséget kell kínálniuk a helyi 
gazdaságok további erősítésére.
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VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója: Isabel Carvalhais

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a véleménytervezet az Európai Bizottság 2020. januári, egy Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló jogalkotási javaslatára reagál, amely alap a Párizsi 
Megállapodással összhangban támogatna bizonyos területeket és közösségeket a körforgásos 
és klímasemleges uniós gazdaságra való, 2050-ig történő átállásban.

A mezőgazdasági termelők az éghajlatváltozás által leginkább sújtott, ezért e célkitűzés 
megvalósításában érdekelt főbb csoportok közé tartoznak.

A vélemény megerősíti, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapnak kiegészítő eszközként 
kell működnie az új finanszírozási források tekintetében. A többéves pénzügyi keret 
valamennyi jelentős alapja esetében – a KAP-ot is beleértve – helyet kell kapnia az éghajlattal 
kapcsolatos megfontolásoknak a döntéshozatal során, azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a 
gazdaság dekarbonizációjához, amihez megfelelő finanszírozásra van szükség. A Méltányos 
Átállást Támogató Alapnak ki kell egészítenie a többi hosszú távú uniós szakpolitika 
megvalósítását anélkül, hogy károsítaná azt.

A közös erőfeszítések alapvető fontosságúak a klímasemleges gazdaság közös céljának 
eléréséhez, és ezért a Méltányos Átállást Támogató Alaphoz való hozzáférést függővé kell 
tenni a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség nemzeti célkitűzésként történő 
elfogadásától, valamint a 2030-ig elérendő köztes célok elfogadásától.

A vélemény hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a különösen érintett vidéki 
vagy peremterületekre, amelyek már most is mélyrehatóbb társadalmi és gazdasági 
kihívásokkal néznek szembe, ami tovább csökkenti az átállási folyamat kihívásaira való 
reagálási képességüket. Ezek a régiók fontos szerepet játszhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos beruházások fejlesztésében is, beleértve az e területekkel szomszédos területeket 
is.

Inkluzív politikákra és stratégiákra van szükség ahhoz, hogy az átmenet során elkerülhető 
legyen az egyenlőtlenségek súlyosbodása, és biztosítani lehessen a közösségek számára a 
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szükséges szociális támogatást. Ily módon javasolt egyes új, szociális jellegű tevékenységek 
támogatása, valamint az érdekelt felek bevonása helyi szintről építkezve.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre összpontosítja. E 
rendelet az európai zöld megállapodásról 
szóló közleményben (a továbbiakban: 
európai zöld megállapodás)11 
meghatározott prioritások egyikét hajtja 
végre, és része a Fenntartható Európa 
beruházási tervnek12, amely a kohéziós 
politika összefüggésében a méltányos 
átállási mechanizmus keretében nyújt 
célzott finanszírozást a fennmaradó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű 
szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való átállás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez

(1) Az Unió 2021-2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást 
zöld célkitűzésekre, a szénkibocsátások 
csökkentésére és a szociális jogok európai 
pillérére összpontosítja. E rendelet az 
európai zöld megállapodásról szóló 
közleményben (a továbbiakban: európai 
zöld megállapodás)11 meghatározott 
prioritások egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást a 
fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig történő átállás, 
valamint a körforgásos gazdaságra való 
átállás gazdasági és társadalmi hatásainak 
kezeléséhez Emellett az igazságos 
átmenetet biztosító alap (JTF) figyelembe 
veszi a COVID-19 válság példátlan 
hatását.
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__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak, 
befogadónak, tudományosan 
megalapozottnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak a regionális 
és helyi hatóságokkal és szereplőkkel 
közösen kezdettől fogva figyelembe kell 
venniük az átállás gazdasági és társadalmi 
következményeit, és a várt kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell, 
tiszteletben tartva ezáltal az európai zöld 
megállapodás „ne árts” elvét. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
 3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éghajlati szempontok 
valamennyi uniós programban való 
érvényesítésének elve alapvető fontosságú 
a klímasemleges gazdaság 2050-ig való 
eléréséhez, a Párizsi Megállapodásban 
kitűzött célokkal összhangban. A többéves 
pénzügyi keret valamennyi jelentős 
alapjának, beleértve a közös agrárpolitikát 
(KAP) is, be kell építenie az éghajlattal 
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kapcsolatos megfontolásokat a 
döntéshozatalba, és hozzá kell járulnia a 
gazdaság dekarbonizációjához. Ezek a 
programok csak megfelelő költségvetési 
forrásokkal képesek hatékonyan 
biztosítani a méltányos és igazságos 
átmenetet mindenki számára. A 2021-
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretnek ezért erős és 
ambiciózus pénzügyi hátteret kell 
biztosítania e célkitűzés hatékony 
teljesítéséhez, és új forrásokat kell 
előirányoznia annak érdekében, hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alap az 
éghajlat-politika hozzáadott eszközeként 
működhessen, kiegészítve az egyéb hosszú 
távú uniós szakpolitikák lépéseit és 
hatását, azok károsítása nélkül. A 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
létrehozása nem vonhatja maga után a 
többéves pénzügyi keret más alapjaihoz, 
különösen a KAP-hoz vagy a kohéziós 
politikához rendelt források csökkentését.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Az 
Uniónak kísérnie és támogatnia kell a 
régiókat és az ott élőket a 
klímasemlegességre való átállás során, és 
egyensúlyt kell teremtenie a különböző 
igények, például a foglalkoztatás, az 
energiafüggetlenség, az 
élelmezésbiztonság és az Unió 
klímasemlegességi céljai között azáltal, 
hogy minden releváns szinten egyesíti az 
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uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait Ebben az 
összefüggésben a fenntartható 
erdőgazdálkodásnak, valamint a 
mezőgazdaságnak és az ehhez kapcsolódó 
ágazatoknak fontos szerepet kell 
játszaniuk a jövőbeli közös 
agrárpolitikában (KAP).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának, fenntarthatóságának, 
korszerűsítésének és átállásának 
finanszírozásával, az alternatív 
erőforrások helyi szintű kijelölésével és 
kiaknázásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez 
Hozzá kell járulnia a környezetkárosodás 
megakadályozásához. A MÁTA által 
támogatott intézkedéseknek fel kell 
lépniük azon jelenség ellen, hogy az 
energetikai átállás során a régiók 
elnéptelenednek Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.
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Módosítás 6

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 annak jelentőségére, 
hogy az éghajlatváltozás kezelése 
összhangban legyen a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodás és az EU .../... 
rendelet (európai klímarendelet) virágzó, 
inkluzívabb, egészségesebb és zöldebb 
kontinenst szolgáló lehetőségek 
megteremtésére irányuló fokozott 
törekvésével, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és a 2050-ig 
megvalósítandó, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, erőforrás- és 
energiahatékony és klímasemleges 
gazdaságra való átállás felgyorsításához. 
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 
hozzájárulhatnak e cél eléréséhez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A klímasemleges és fenntartható 
társadalomra és gazdaságra történő 
átállás az Unió egyik legfontosabb közös 
célkitűzése, ahol a megvalósításhoz 
elengedhetetlen minden fél közös 
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erőfeszítése mivel a Méltányos Átállást 
Támogató Alap az európai zöld 
megállapodás része, az ahhoz való 
hozzáférést a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegesség nemzeti célkitűzésként 
történő elfogadásától, valamint a 2030-ig 
elérendő köztes célok elfogadásától kell 
függővé tenni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika és a KAP vidékfejlesztési 
politikája keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a nemzeti és 
regionális beruházásokat és a 
magántőkét, de semmi esetre sem váltja ki 
ezeket a beruházásokat.

Indokolás

A KAP-nak kell támogatnia a mezőgazdasági termelők fenntarthatóbb gyakorlatokra való 
átállását és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségük felszámolását. Emellett fenn kell 
tartani a KAP vidékfejlesztési finanszírozásának, például a kohéziós alapnak a szociális és 
vidéki közösségeket figyelembe vevő szempontjait, ezeket nem szabad csökkenteni, a MÁTA-
nak pedig ezzel párhuzamosan, ezeket az intézkedéseket kiegészítve kell működnie.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 

(8) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az összes 
tagállamot kihívás elé állítja. Különösen 
nagy kihívást jelent majd azon tagállamok 
számára, amelyek jelentős mértékben 
támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra 
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klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell 
elosztani, hogy a tagállamok milyen 
mértékben képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

vagy a klímasemlegességre való áttérés 
nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközei elosztásának tükröznie kell az 
üvegházhatásúgáz-intenzív ipari 
tevékenységektől való függőséget, 
valamint azt, hogy a tagállamok milyen 
mértékben képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának tartalmaznia kell 
azokat a beruházásokat, amelyek 
támogatják az embereket, a közösségeket 
és a helyi gazdaságokat, valamint hosszú 
távon fenntarthatók, összhangban az 
európai zöld megállapodás és a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
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fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Támogatni 
kell továbbá az olyan innovatív 
földhasználati és mezőgazdasági 
gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak az 
ágazat szénlábnyomának csökkentéséhez, 
valamint a vidéki térségekben a helyi 
gazdaság diverzifikációját elősegítő 
vidékfejlesztési tevékenységeket. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
fenntartható munkahelyek teremtéséhez, 
a klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
történő átálláshoz, valamint a körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz, és segítenek 
mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

__________________ __________________
13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
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10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A fosszilis tüzelőanyagokra való 
átállás a gyakran széttartó célkitűzések 
miatt kihívást jelenthet. Ilyenek lehetnek a 
vízenergia-projektek, amelyek negatív 
hatást gyakorolhatnak a víztestek 
ökológiai állapotára, az összeköttetéseikre, 
a halpopulációra és következésképpen a 
helyi közösségekre és a megélhetésükre A 
MÁTA csak olyan megoldásokat 
finanszírozhat, amelyeket semmiképpen 
sem bánunk meg, és mind a környezet, 
mind az éghajlat szempontjából nyertes 
helyzetet eredményeznek Ezeket a 
megoldásokat be kell mutatni a 
projektleírásban, és adott esetben be kell 
vonni a projekt hatókörébe

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az éghajlatváltozás kezelése és a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell 
az erős körforgásos biogazdaság 
fejlesztését, hogy előmozdítsa a 
fenntarthatóságot a mezőgazdasági 
ágazatban A mezőgazdaságban, 
erdőgazdálkodásban és a tengeri 
ágazatban fenntarthatóan és hatékonyan 
előállított biomassza, amely értékessé teszi 
a mellékáramot és a biohulladékot, 
jelentős mértékben hozzájárulhat az Unió 
éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásainak 
teljesítéséhez

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
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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 továbbképzésére és 
átképzésére új szakmai képesítések 
megszerzése révén, amelyek jövőorientált 
ágazatokra irányulnak, azzal a céllal, 
hogy segítse őket az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
továbbá munkakeresési segítséget és 
tanácsadást nyújtson az álláskeresőknek, 
hozzáférést biztosítva minden társadalmi 
csoport számára, megkülönböztetés 
nélkül, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz

Módosítás 14

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 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának, 
modernizálásának és átállásának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat, figyelembe véve a 
vonatkozó uniós jogban meghatározott 
fenntartható és környezetbarát 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
körforgásos gazdaságra irányuló uniós 
célkitűzéshez. 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, figyelembe 
véve a vonatkozó uniós jogban 
meghatározott fenntartható és 



PE648.609v04-00 328/352 RR\1210220HU.docx

HU

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. 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.

környezetbarát tevékenységeket,

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 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának és az egyenlő 
esélyek 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.

__________________ __________________
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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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Inkluzív politikákra és stratégiákra 
van szükség ahhoz, hogy a méltányos, 
mindenki számára hasznot hozó átmenet 
során elkerülhető legyen az 
egyenlőtlenségek súlyosbodása. A 
társadalmi kohézió előmozdításának kell 
lennie a Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében nyújtott támogatás fő 
szempontjának, előmozdítva a nemek 
közötti egyenlőséget, a dinamikus vidéki 
térségek kialakítását, javítva a migránsok, 
az idénymunkások, a fiatal és az idősebb 
munkavállalók, valamint az alacsony 
képzettségű munkavállalók körülményeit, 
és biztosítva, hogy senki se maradjon le. 
Az értékelések rámutattak arra, hogy az 
operatív programok valamennyi szintjén, 
valamint e programok előkészítése, 
nyomon követése, végrehajtása és 
értékelése valamennyi szakaszában fontos 
időben és következetesen figyelembe kell 
venni a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket, egyúttal 
biztosítva, hogy egyedi fellépéseket 
tegyenek a nemek közötti egyenlőségnek, 
a nők gazdasági függetlenségének, az 
oktatásnak és a továbbképzésnek, illetve 
az erőszak áldozatául esett nők 
munkaerőpiaci és társadalmi 
visszailleszkedésének előmozdítására is.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
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végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásai 
megerősíthetőek az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 17

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 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együtt - a civil társadalmat és a helyi 
közösségeket is ideértve - 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.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
fokozatos átalakítását vagy fokozatos 
bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakítását, fenntartva és 
fellendítve eközben a foglalkoztatási 
lehetőségeket az érintett területeken, a 
munkavállalók átképzése és más 
foglalkoztatási típusokra való átállásuk 
megkönnyítése révén, a társadalmi 
kirekesztés megelőzése érdekében 
Pontosan meg kell határozni ezeket a 
területeket, amelyeknek a NUTS 3. szintű 
régióknak kell megfelelniük, illetve ezek 
részeit kell képezniük. A terveknek 
részletesen ismertetniük kell a szóban 
forgó területek kihívásait és szükségleteit, 
és oly módon kell azonosítaniuk a 
szükséges művelettípusokat, hogy az 
biztosítsa a klímasemlegességre való 
átállással és a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel is összhangban álló, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens gazdasági tevékenységek 
koherens kidolgozását. A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott (az 
ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós 
Alapból vagy a MÁTA-ból támogatott) 
programok részeit kell képezniük. 
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak a méltányos 
területi átállásra vonatkozó tervek 
előkészítése és végrehajtása során 
előnyben kell részesíteniük az alulról 
építkező stratégiák elfogadását, biztosítva 
az érintett állami hatóságok, az összes 
tevékenységi ágazat gazdasági és szociális 
partnereinek, valamint a civil társadalom 
egyéb érdekelt feleinek, köztük az 
agrárszektor érdekelt feleinek aktív 
részvételét A hatékony helyi szintű fellépés 
elérése érdekében az érintett területek 
szintjén működő érdekelt feleket lehetőség 
szerint tevőlegesen be kell vonni a 
méltányos területi átállásra vonatkozó 
tervek előkészítésébe

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottság számára 
– az arányosság elvével összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 
korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik.

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
optimalizálása és a MÁTA 
eredményorientáltságának javítása 
érdekében a Bizottság számára - az 
arányosság elvével összhangban - lehetővé 
kell tenni, hogy pénzügyi korrekciókat 
alkalmazzon abban az esetben, ha a MÁTA 
egyedi célkitűzése tekintetében 
meghatározott célértékeket súlyosan 
alulteljesítik

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
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16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Különös figyelmet kell fordítani az 
átállási folyamatban érintett vidéki és 
távoli területekre. Ezek a területek közül 
számos már most is nagyobb társadalmi és 
gazdasági kihívásokkal néz szembe, 
ideértve a gazdálkodókat és a 
kisvállalkozásokat, az elöregedést, a 
fiatalok elvándorlását, az általános 
elnéptelenedést és az alacsony 
népsűrűséget, az alacsonyabb szintű 
készségeket, valamint a digitális 
infrastruktúra és a hálózatok, illetve az 
áramellátás elmaradottságát, ami tovább 
csökkenti az átállási folyamat kihívásaira 
való reagálási képességüket Ezek a 
területek fontos szerepet játszhatnak a 
megújuló energiával kapcsolatos 
beruházások beindításához szükséges 
kapacitás biztosításában is, megőrizve 
egyúttal a mezőgazdasági földterületeket. 
A területi terveknek ezért mérlegelniük 
kell annak lehetőségét is, hogy a kijelölt 
területekhez kapcsolódó szomszédos vidéki 
területek is bevonásra kerüljenek a 
megújuló energiával kapcsolatos 
technológiák és infrastruktúrák 
telepítésére alkalmas területekként.

Módosítás 22

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 

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson azon embereknek és térségeknek, 
amelyek további támogatást igényelnek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra és a körforgásos gazdaságra 
való átállás folyamatából adódó súlyos 
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szembesülő területeknek. társadalmi-gazdasági kihívásokkal való 
szembenézéshez, a kihívásokból 
lehetőségeket teremtve, különösen a 
fenntartható, új munkahelyek 
tekintetében, mégpedig olyan módon, 
amely nem veszélyezteti a 
környezetvédelmi célkitűzéseket, és óvja a 
véges természeti erőforrásokat

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való 
zökkenőmentes átállás társadalmi, 
gazdasági, közegészségügyi és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a 
régiók, a vállalatok és az emberek 
számára, hozzájárulva Európa természeti 
erőforrásainak megőrzéséhez, és 
megakadályozva a környezetkárosodást”

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, az európai zöld megállapodás 
átfogó célkitűzéseit és különösen az (EU) 
2020/... rendeletben (európai 
klímarendelet) meghatározott, egész 
Unióra kiterjedő klímasemlegességi 
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célkitűzést, azzal a céllal, hogy az 
éghajlati és környezeti kihívások kezelése 
során biztosítsa a méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállást.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

(2) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021-2027-es 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon X milliárd EUR, amely további 
uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető. A MÁTA 
finanszírozása nem lehet a MFF egyéb 
alapjai, köztük a KAP számára 
előirányzott források kárára. Ez az összeg 
kiegészítő forrást jelent, és finanszírozása 
nem vonja maga után a többéves pénzügyi 
keret más alapjaihoz, különösen a KAP-
hoz vagy a kohéziós politikához rendelt 
források csökkentését1a.
__________________
1a „A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról – a Parlament álláspontja a 
megállapodás érdekében” című, 2018. 
november 14-i állásfoglalásában a 
Parlament amellett foglalt állást, hogy a 
27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén. A 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
finanszírozása a fentiekhez képest további 
forrásokat jelent.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  3a. A Méltányos Átállást Támogató 
Alaphoz való hozzáférést függővé kell 
tenni a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességre vonatkozó nemzeti 
célkitűzés iránti tagállami 
kötelezettségvállalástól, valamint a 
dekarbonizációra vonatkozó, 2030-ig 
elérendő köztes célok elfogadásától.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott 
egyedi célkitűzéséhez és amelyek 
hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek végrehajtásához.
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végrehajtásához.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

a) a kkv-kba, többek között az induló 
vállalkozásokba történő termelő 
beruházások, amelyek 
munkahelyteremtéshez, gazdasági 
diverzifikációhoz és átalakuláshoz 
vezetnek, figyelembe véve a vonatkozó 
uniós jogszabályokban meghatározott 
fenntartható és környezetbarát 
tevékenységeket;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását és az azokhoz való 
jobb hozzáférést előmozdító beruházások, 
beleértve a földhasználat és a 
mezőgazdaság terén a szén-dioxid-
kibocsátást csökkentő innovatív 
gyakorlatokat;

Módosítás 31

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 

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák, 
valamint a vidéki területeken a zöld 
tömegközlekedés bevezetésére, az 
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energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások, többek között a kijelölt 
területekkel szomszédos területeken, ha az 
kellően indokolt;

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
különösen a széles sávú hozzáférés vidéki 
és távoli területeken történő kiépítése 
érdekében, elősegítve a digitális 
technológiákhoz való hozzáférést 
mindenki számára, ideértve a digitális 
gazdálkodást is;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, előnyben részesítve 
a zöld infrastruktúrák fejlesztését, 
valamint adott esetben a mezőgazdasági és 
erdészeti tevékenységek céljára történő 
felhasználást, a „szennyező fizet” elv 
tiszteletben tartásának biztosítása mellett;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a körforgásos gazdaságnak – 
beleértve a fenntartható körforgásos 
biogazdaságot is – többek között a 
hulladékmegelőzés, a hulladékcsökkentés, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az energiaszegénység kockázata 
ellen küzdő, az energiahatékonyságot 
javító projektekbe történő beruházások;

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése, átképzése és reintegrációs 
programok a munkavállalók és 
álláskeresők új tevékenységi területein;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és 
tanácsadás álláskeresőknek
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Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, biztosítva az 
egyenlő hozzáférést és előmozdítva a 
nemek közötti egyenlőséget

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) olyan beruházások, amelyek 
hozzájárulnak az átmenet által érintett 
területek, különösen a vidéki területek 
elnéptelenedése kockázatának 
csökkentéséhez;

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a szociális infrastruktúrába és az 
általános érdekű szociális 
szolgáltatásokba történő beruházások az 
alacsony lefedettségű területeken, 
különösen a vidéki területeken, valamint 
az ágazatuk átalakulása vagy válsága által 
érintett létfontosságú munkavállalók 
védelme;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) technikai segítségnyújtást. k) technikai segítségnyújtás és 
tanácsadási szolgáltatások.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdése a) és c) pontjának, 
valamint az EUMSZ 107. és 
108. cikkében meghatározott, állami 
támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályoknak megfelelően támogatott 
területként kijelölt területeken a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az 
ilyen beruházásokat az e rendelet 7. 
cikke (2) bekezdésének h) pontjában 
előírt információk alapján a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, 
ha szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához. 
A MÁTA támogathatja az olyan 
mezőgazdasági termelőknek és kis 
vidéki gazdaságoknak szóló 
beruházásokat, amelyek a fenntartható 
mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenységekre összpontosítanak.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a 
nehézségek a COVID19-válságból 
erednek;

__________________ __________________
16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
megfelel az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek, valamint  a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzésnek és az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

2. A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosítható forrásokat. 
Az Alap egyik prioritására átcsoportosított 
ERFA és ESZA + források teljes összege 
nem haladja meg az adott prioritásra a 
MÁTA-ból nyújtott támogatás 
háromszorosát.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes helyi hatóságaival 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

1. A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival és érintettjeivel – 
köztük a helyi és regionális hatóságokkal 
– együttműködve egy vagy több, a 
2016/2066/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre vagy azok 
részeire kiterjedő, méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervet dolgoznak ki a II. 
mellékletben meghatározott minta szerint. 
E területek az átállásból adódóan a 
gazdasági és társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához, 
feldolgozásához és felhasználásához 
kapcsolódó munkahelyek várható 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
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átalakítása jelentette szükségletekre.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

a) a klímasemleges gazdaságra 2050-
ig való átállás céljára irányuló nemzeti 
szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló, a dekarbonizáció 2030. 
évi köztes célkitűzéseire vonatkozó átállási 
folyamat főbb lépéseinek precíz 
ütemtervét;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása, beleértve adott esetben azon 
szomszédos területekre vonatkozó 
indokolást is, amelyek hozzájárulhatnak 
az átalakulásra irányuló erőfeszítéshez, 
vagy amelyeket gazdasági és társadalmi 
szempontból érintenek az átalakuló 
területeken végbemenő strukturális 
változások, különösen a vidéki 
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térségekben;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, az érintett régiók 
elnéptelenedése kockázatának, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek, valamint az 
energiaszegénységgel kapcsolatos 
kihívásoknak az azonosítása;

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

törölve

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése;

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése, valamint az 
átmenet szomszédos régiókra gyakorolt 
lehetséges továbbgyűrűző hatásainak 
értékelése;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az érintett területen élő, a 
konzultációba bevont partnerek és 
releváns érdekelt felek jegyzéke;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, és 
amennyiben lehetséges az e cikk (1) 
bekezdésében említett érintett területek 
földrajzi szintjén az érdekelt feleket, 
alulról építkező megközelítés szerint.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat



RR\1210220HU.docx 347/352 PE648.609v04-00

HU

7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek összhangban kell lenniük 
az (EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével.

(4) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek összhangban kell lenniük 
az (EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel és a 
szociális jogok európai pillérével, valamint 
a Párizsi Megállapodás keretében 
lefektetett uniós kötelezettségvállalással és 
az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljaival. A méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervnek erősítenie kell a 
helyi gazdaságokat, a rövid gazdasági 
útvonalakat és ellátási láncokat.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett félidős 
értékelés értékeli a 2050-ig kitűzött nettó 
nulla kibocsátási cél és a 2030-ig kitűzött 
köztes célok felé történő előrelépést.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
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célértékeket nem vizsgálják felül. célértékeket kellően indokolt esetben 
felülvizsgálhatják.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 70%-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.
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