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PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0453),

– tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 322. cikke (1) bekezdésére, 
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0153/2020),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. szeptember 18-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel a Számvevőszék 2020. szeptember 30-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság 
véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0195/2020),

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.

1 [HL C 0., 0000.0.0., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.]
2 [HL C 0., 0000.0.0., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.]
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Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikke 
harmadik bekezdésére és 322. cikke első bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére4,

tekintettel a Számvevőszék véleményére, 

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Bizottság 2019. december 11-én közleményt5 fogadott el az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és ambiciózus célokat tűzött ki az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és a környezetvédelem terén. Összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy az 
Unió 2030-ra vonatkozó új, az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendeletében 
[a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet 
(európai klímarendelet) módosításáról szóló rendelet] meghatározott energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósuljanak, továbbá hogy a társadalmi-gazdasági 
fenntarthatóságra törekvés mellett legkésőbb 2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon az Unió klímasemlegessége, az európai zöld megállapodás egy, a 

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
3 HL C , , o.
4 HL C , , o.
5 COM(2019) 640 final.
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méltányos átállást támogató mechanizmust jelentett be, amely pénzügyi eszközöket és 
tudást biztosít az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, hogy 
senki ne maradjon ki. A legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás ártalmas 
hatásainak. Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős strukturális változásokra van 
szükség mind regionális, mind nemzeti szinten. A siker érdekében az átállásnak 
csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, új, minőségi munkahelyek révén nettó 
foglalkoztatási hatással kell járnia, továbbá igazságosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie mindenki számára. A projekteknek és a 
kedvezményezetteknek meg kell felelniük a Szerződésen alapuló alapvető uniós 
értékeknek, a Párizsi Megállapodásnak, valamint az Unió klímasemlegességre és 
biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzésének.

(1a) Az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek eléréséhez nemcsak az éghajlat-politikai 
fellépés tekintetében változó sebességű Unión belüli átállás problémájával kell 
foglalkozni, hanem a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek régiók közötti 
növekedésének és a potenciálisan hátrányosan érintett társadalmi csoportok 
elégedetlenségének kockázatával is. Rendkívül fontos, hogy az erőfeszítéseket az 
érintett területek, például a szénbányászati régiók gazdasági átalakítására és 
újjáélesztésére összpontosítsuk ahelyett, hogy a munkavállalók mobilitására 
támaszkodnánk és kockáztatnánk egész régiók elnéptelenedését és stagnálását. Az 
átállás célkitűzései, valamint az Unió prioritásai és céljai – például a 
munkahelyteremtés, valamint a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentése – közötti 
koherencia fenntartása érdekében hatékony támogatást kell nyújtani a helyi 
gazdaságok stabil beruházások révén történő diverzifikálásához és a fenntartható 
foglalkoztatás megteremtéséhez annak biztosítása érdekében, hogy az átállás által 
érintett ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók visszakerüljenek a helyi 
munkaerőpiacra. 

 (2) A Bizottság 2020. január 14-én elfogadta az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási tervről szóló közleményt6, amely létrehozza a méltányos átállást támogató 
mechanizmust, amely azokra a régiókra, emberekre és ágazatokra összpontosít, 
amelyeket  vagy akiket jelenleg az átállás a fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán a leginkább érint, és amelyek vagy akik ugyanakkor kevesebb 
kapacitással rendelkeznek a szükséges beruházások finanszírozására. Ezek azok a 
régiók és ágazatok, amelyeket a Bizottság és a tagállamok az (EU) .../... rendelet 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban létrehozott és a Bizottság által jóváhagyott 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosítottak. A méltányos átállást 
támogató mechanizmus három pillérből áll: a megosztott irányítás alatt álló Méltányos 
Átállást Támogató Alapból, az InvestEU keretében létrehozott célzott méltányos átállási 
programból, valamint az érintett régiókba irányuló további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből. Mindhárom pillér kiegészíti egymást az európai zöld 
megállapodás végrehajtásának támogatásában, és foglalkozik a fenntartható, 
klímasemleges és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, erőforrás-
hatékony és körforgásos gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig történő átállás 
gazdasági, társadalmi és regionális kihívásaival és lehetőségeivel.

6 COM(2020) 21 final.
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(3) A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozására irányuló javaslatot a Bizottság 2020. 
január 14-én fogadta el7. Az Alap jobb programozása és végrehajtása érdekében olyan 
méltányos átállásra vonatkozó területi terveket kell elfogadni, amelyek meghatározzák 
az Unió 2030-as éghajlat-politikai céljainak elérésére és a klímasemleges gazdaságra 
való átállás legkésőbb 2050-ig történő megvalósítására irányuló folyamat 
legfontosabb lépéseit és időrendjét olyan módon, hogy senki ne maradjon ki, és 
azonosítják azokat a területeket, amelyeket a legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek kevesebb kapacitással rendelkeznek az átállás 
kihívásainak kezelésére. A méltányos átállásra vonatkozó területi tervek elkészítésére, 
végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére az (EU) .../... rendelet [MÁTA-
rendelet] [7.] cikkében említett partnerségi elv vonatkozik.

(3a) A közszektornak különleges szerepe van abban, hogy előmozdítsa az Unió 
klímasemleges gazdaságra való átállásának folyamatát. Fel kell ismerni, hogy a 
klímasemleges gazdaság összetevői – például a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos és a szélesebb körű, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztések, 
az ágazatközi innováció és a szociális beruházások – a rövid távú pénzügyi 
megtérülésen túlmutató értékkel bírnak, és külön kezelést igényelnek. A közszektor 
egyik kulcsfontosságú szerepe az, hogy beavatkozzon, ha a piac nem működik 
megfelelően. 

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-hitelezési eszközről (a továbbiakban: hitelezési 
eszköz). Ez a méltányos átállást támogató mechanizmus harmadik pillére, amely a 
közszektorbeli intézmények beruházásait támogatja. Az ilyen beruházásoknak ki kell 
elégíteniük az átmenet társadalmi és gazdasági kihívásaiból eredő fejlesztési igényeket, 
amelyeket a – Bizottság által az összes érdekelt féllel regionális szinten folytatott 
érdemi konzultációt követően jóváhagyott – méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek ismertetnek, hozzá kell járulniuk az európai zöld megállapodás és a szociális 
jogok európai pillére céljainak eléréséhez, és összhangban kell lenniük a legkésőbb 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges Unióra vonatkozó célkitűzéssel. A 
támogatásra előirányzott tevékenységeknek adott esetben figyelembe kell venniük az 
(EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet [taxonómiai rendelet] 
célkitűzéseit és kritériumait8, és ki kell egészíteniük és biztosítaniuk kell a szinergiákat 
a méltányos átállást támogató mechanizmus másik két pillére keretében támogatott 
tevékenységekkel annak biztosítása érdekében, hogy mindhárom pillér azonos 
célkitűzések elérésére irányuljon. A Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a három pillér egymást kiegészítő jellegét, és ahol lehetséges, szinergiák 
kialakítására kell törekednie. Az éghajlatvédelmi átállás által különösen érintett, de 
az első pillér keretében kifejezetten nem megcélzott ágazatok vagy régiók számára 
lehetővé kell tenni, hogy részesülhessenek a hitelezési eszközből. Az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésével összeegyeztethetetlen 
beruházások nem részesülhetnek támogatásban ennek a hitelezési eszköznek a 
keretében.

(4a) A Covid19-válság romboló gazdasági és társadalmi hatásai meggyengítették az állami 
és magánberuházási képességeket, így korlátokat szabnak a klímasemleges és 

7 COM(2020) 22 final
8 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL 
L 198., 2020.6.22., 13 o.).
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erőforrás-hatékony Unióra való átálláshoz nélkülözhetetlen pénzügyi források 
tekintetében. Ezzel összefüggésben – a Next Generation EU keretében – a hitelezési 
eszköznek hozzá kell járulnia e különbség csökkentéséhez, és lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára a szükséges beruházások végrehajtását az Unió hosszú távú 
fenntarthatósági prioritásainak előmozdítása érdekében. 

(5) Az átállás által érintett területek regionális kohéziójának és gazdasági 
diverzifikációjának fokozása érdekében a hitelezési eszköznek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírtak szerint a fenntartható beruházások széles körére 
kell kiterjednie, azzal a feltétellel, hogy azok hozzájárulnak az Unió 2030-ra vonatkozó 
új, az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló rendelet] meghatározott energia- és éghajlat-
politikai céljainak megvalósítására irányuló, továbbá a legkésőbb 2050-re elérendő 
klíma- és szén-dioxid-semleges és körforgásos gazdaságra való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A támogatott beruházások nem terjedhetnek ki az (EU) 
.../... rendelet [MÁTA-rendelet] 5. cikke szerint kizárt tevékenységekre, és 
kiterjedhetnek az energia- és a közlekedési ágazat, az ipar és az épületállomány 
dekarbonizációjára, a fenntartható távfűtési hálózatokra az átmenet által érintett 
szénorientált régiók esetében, a zöld és fenntartható mobilitásra, a fenntartható 
kutatási és innovációs tevékenységre és a digitalizációra – beleértve az egyetemeket és 
az állami kutatóintézeteket is –, a fejlett és piacérett technológiák transzferének 
elősegítésére, a digitalizálást, a digitális innovációt és a digitális konnektivitást 
szolgáló beruházásokra – ideértve a digitális és precíziós mezőgazdaságot is –, az 
intelligens hulladékgazdálkodást szolgáló környezeti infrastruktúrára, a tiszta és 
biztonságos vízellátásra, a víz szanitációjára, a fenntartható rendelkezésre állás 
korlátain belül a megfizethető és megújuló energia, valamint tiszta hidrogén, biogáz 
és biometán biztosítására irányuló tiszta technológia bevezetésére, az 
energiahatékonysági és integrációs intézkedésekre – beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását –, a városfejlesztésre- és rehabilitációra,  a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek és ökoszisztémák helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, a biodiverzitás és a természetes élőhelyek védelmére és 
helyreállítására – kivéve, ha ez az EUMSZ 191. cikkében említett „a szennyező fizet” 
elvnek megfelelően a környezeti károkért való felelősség körébe esik –,  valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, a nemek közötti egyenlőségre összpontosító új készségek 
fejlesztésére és oktatásra, a bentlakásos intézményekbe történő beruházásokra, 
továbbá a munkahelyteremtésre és a szociális infrastruktúrára, beleértve a bentlakásos 
intézményeket és a szociális lakásokat is. Az infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, amelyek növelik az ökológiai katasztrófákkal 
– nevezetesen az éghajlatváltozás miatt gyakrabban előforduló katasztrófákkal, 
például az árvizekkel, erdőtüzekkel és változó időjárási körülményekkel – szembeni 
ellenálló képességet. Átfogó beruházási megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol jelentős átállási szükségletek merülnek fel. Más 
ágazatokba történő beruházások is támogathatók, amennyiben azok összhangban 
vannak a méltányos átállásra vonatkozóan elfogadott területi tervekkel. Az olyan 
beruházások támogatásával, amelyek nem termelnek elegendő bevételt, a hitelezési 
eszköz azt célozza, hogy a közszektorbeli intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz való alkalmazkodásból eredő területi, 
társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások kezeléséhez. A hitelezési eszköz 
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keretében támogatható, jelentős pozitív környezeti hatással járó olyan beruházások 
azonosításának és értékelésének elősegítése érdekében, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak az Unió éghajlat- és energiapolitikai céljaihoz, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez is, tiszteletben tartva ugyanakkor a „ne árts” elvet, a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a környezeti szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós taxonómiát. Az ilyen beruházásokhoz kapcsolódóan 
technikai és igazgatási segítségnyújtás áll majd rendelkezésre.

(5a) A hitelezési eszköz célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében és a környezet 
minőségének megőrzésére, védelmére és javítására irányuló cél Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvét és a 
Párizsi Megállapodás keretében elfogadott kötelezettségvállalásokat.

(5b) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében 
megfogalmazott horizontális elveket, köztük az EUSZ 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás és arányosság elvét tiszteletben kell tartani a hitelezési eszköz 
végrehajtásakor, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevétele mellett. A 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményből és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből 
fakadó kötelezettségeket is, és az egyezmény 9. cikke szerint és a termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségi követelményeket harmonizáló uniós 
jogszabályokkal összhangban biztosítaniuk kell a hozzáférhetőséget. A hitelezési 
eszköz nem támogathat olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció 
vagy a kirekesztés bármely formájához, vagy támogathat olyan infrastruktúrát, amely 
nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő személyek számára. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak törekednie kell az egyenlőtlenségek megszüntetésére, a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítására, a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjainak 
beépítésére, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdésére. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy 
elutasítsa azokat a kérelmeket, amelyek nem tartják tiszteletben az Unió alapvető 
értékeit és alapvető jogait, beleértve a megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség elvét.

(5c) A tagállamoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, hogy a hitelezési eszköz 
végrehajtása az EUMSZ 8. cikkével összhangban hozzájáruljon a nők és férfiak 
közötti egyenlőség tiszteletben tartásához és előmozdításához, az egyenlőtlenségek 
kiküszöböléséhez és a nemek közötti egyenlőség előmozdításához, valamint a nemi 
dimenzió integrálásához. Tekintettel arra, hogy az átállási folyamat és az 
éghajlatváltozás aránytalanul nagy hatást gyakorol a nőkre, lényeges a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzések kellő időben történő és következetes 
figyelembevétele a hitelezési eszköz előkészítésének, nyomon követésének, 
végrehajtásának és értékelésének minden vonatkozásában, valamint valamennyi 
szakaszában. A nemi szempontú hatásvizsgálatoknak, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésnek és az eredmények nemi szempontú 
nyomon követésének ezért részét kell képezniük a programozási ciklusnak.

(5d) A klímasemlegességre való átállás új gazdasági lehetőségeket is kínál. A megújuló 
energiaforrásokra épülő gazdaságra való átállás jelentős munkahelyteremtési 
potenciált rejt magában, amely – megfelelő kihasználása esetén – végső soron magas 
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foglalkoztatási szinteket eredményezhet a jelenleg a fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
területeken. A megújuló energiaforrásokra való átállás lehetőséget kínál a helyi 
közösségeknek, hogy aktív résztvevői és alakítói legyenek az energetikai 
átalakulásnak, és elmozduljanak az egyetlen iparág által meghatározott gazdasági 
struktúrától a több iparágra épülő modell irányába. Különösen a korábbi 
bányaterületek megújulóenergia-termelésre és -tárolásra való átalakítása, valamint a 
megújulóenergia-infrastruktúra ezeken a területeken vagy a szomszédos területeken 
történő kiépítése biztosíthat zöld munkahelyeket a közösségek számára. Ezenkívül ez 
az átalakítás előmozdíthatja a decentralizált energiarendszer modelljén alapuló 
energiabiztonságot és rezilienciát.

(6) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok 
vonatkoznak. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak útján, valamint közvetett végrehajtás keretében 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint előírják a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzését. 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 elvének tiszteletben tartása a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és hatékony uniós finanszírozás alapvető előfeltétele. Amennyiben az 
alapvető értékek valamely tagállambeli megsértése az uniós költségvetés védelmét 
szolgáló intézkedések elfogadásához vezet, a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
közvetlen támogatást nyújtson az érintett régiók átállásához, és – az Európai 
Parlament és a Tanács egyetértésével – ideiglenesen a címzettekkel együtt kell 
kezelnie a forrásokat.

(7) A hitelezési eszköznek az Unió által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat és a 
finanszírozási partner által nyújtott hiteleket ötvözve kell támogatást nyújtania. A 
támogatási komponensnek a Bizottság által közvetlen irányítás keretében végrehajtott 
pénzügyi keretösszegét az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9 (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás formájában kell biztosítani. A finanszírozás e 
formájának elő kell segítenie a projektgazdák arra való ösztönzését, hogy a hitel 
nagyságához képest hatékonyan vegyenek részt a hitelezési eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításában és járuljanak hozzá ahhoz. A hitelkomponenst az Európai Beruházási 
Banknak (a továbbiakban: EBB) kell biztosítania. A hitelezési eszköz a hitelkomponenst 
biztosító más finanszírozási partnerekre is kiterjeszthető, amennyiben a támogatási 
komponenshez további források állnak rendelkezésre, vagy amennyiben ez a megfelelő 
végrehajtáshoz szükséges.

(7a) A Covid19-világjárvány megerősítette a méltányos átállást támogató mechanizmus 
jelentőségét az éghajlatvédelmi átállás által leginkább érintett régiók gazdasági 
újjáépítésének szükségessége tekintetében. Tekintettel az éghajlatvédelmi átállás és a 
fenntartható gazdasági növekedés egymásrautaltságára, a hitelezési eszköz keretében 
elegendő erőforrásnak kell rendelkezésre állnia a klímasemleges gazdaságra való 

9 (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet.
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átállás 2050-ig történő, Unión belüli megvalósításából fakadó kihívások kezeléséhez, 
amelyeket a Covid19-világjárvány tovább súlyosbított. 

(8) A hitelezési eszköz támogatási komponenséből [1 760 000 000] EUR várhatóan az 
uniós költségvetésből kerül finanszírozásra az [új többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslattal] összhangban, és ez az összeg jelenti az éves költségvetési eljárás során az 
Európai Parlament és a Tanács számára a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2013. december 2-án 
létrejött intézményközi megállapodás10 17. pontja értelmében vett elsődleges 
referenciaösszeget. ▌▌ ▌ 

(12) A projektek előkészítésének, kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása 
érdekében tanácsadási támogatáshoz szükséges forrásokat – többek között a pályázati 
szakaszban – is biztosítani kell.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállam a lehető legnagyobb 
mértékben részesülhessen a támogatási komponensből, és tudomásul véve, hogy az 
átállási régiók azok, amelyeket pénzügyi és társadalmi szempontból a leginkább 
sújthat az átállás folyamata, létre kell hozni egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. Az .../... 
[az új CPR] rendelet [102. cikkének (2) bekezdése] szerinti kevésbé fejlett régiók 
igényeit figyelembe kell venni. Annak érdekében azonban, hogy ez a célkitűzés 
összeegyeztethető legyen a hitelezési eszköz gazdasági hatása és végrehajtása 
optimalizálásának szükségességével, az ilyen nemzeti allokációk a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret után nem irányozhatók elő. Ezt követően 
a támogatási komponens céljára rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat előzetesen 
elkülönített nemzeti részesedés nélkül, uniós szinten piaci alapon kell biztosítani, 
biztosítva a beruházások kiszámíthatóságát, valamint követve a szükségletalapú és 
méltányos regionális konvergencia-megközelítést, továbbá előmozdítva a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, azokra a területekre helyezve a hangsúlyt, amelyeket 
leginkább érint az éghajlatvédelmi átállás. A fennmaradó források elosztását 
elősegítendő 2024. január 1-jéig időközi értékelő jelentést kell közzétenni.

(14) A munkaprogramban és a pályázati felhívásokban meg kell határozni a konkrét 
támogathatósági és – amennyiben az igények meghaladják a nemzeti allokációk 
szerinti finanszírozási forrásokat – odaítélésrangsorolási feltételeket. E 
támogathatósági és rangsorolási feltételeknek figyelembe kell venniük a fenntartható 
befektetésekre vonatkozó uniós taxonómia által megállapított, releváns kritériumokat 
és a jelentős károkozás elkerülésének elvét, a projektnek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt célkitűzések és fejlesztési szükségletek ▌ teljesítésére 
való képességét, az éghajlatvédelmi átálláshoz való hozzájárulást, az összes fosszilis 
tüzelőanyag fokozatos, a Párizsi Megállapodás céljaival összeegyeztethető időkereten 
belüli kivonására vonatkozó terveknek a támogatást kérelmező közszektorbeli 
szervezet általi esetleges elfogadását, az Unió 2030-ig teljesítendő éghajlat- és 
energiapolitikai céljainak, valamint a klímasemlegességnek a 2050-ig történő 
eléréséhez való hozzájárulást, a projekt költséghatékonyságát, a gazdasági, 

10 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
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társadalmi és területi kohézió előmozdításának, valamint az Uniónak a legkésőbb 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való, senkit hátra nem hagyó 
átállásából adódó gazdasági és társadalmi költségek kezelésének átfogó célkitűzéseit, 
továbbá a támogatási komponensnek a projekt megfizethetősége szempontjából 
betöltött szerepét. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a munkaprogramban 
figyelembe veszik és előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és a nemi dimenzió 
érvényesítését. Az e rendelet által létrehozott uniós támogatás így csak azon tagállamok 
számára bocsátható rendelkezésre, amelyek legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos átállásra vonatkozó területi terveket is annak 
biztosítása érdekében, hogy a mechanizmus különböző pillérei között biztosított legyen 
a koherencia és következetesség. 

(14a) Az uniós költségvetés védelme és az Unió értékeinek tiszteletben tartása érdekében a 
tagállamoknak érvényre kell juttatniuk a jogállamiságot, és a jogállamiság 
tekintetében általánossá vált hiányosságok a kifizetések és kötelezettségvállalások 
felfüggesztésével, a finanszírozás csökkentésével és az új kötelezettségvállalások 
megkötésének tilalmával járhatnak, összhangban a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének 
védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

(14a) Ahhoz, hogy az átállással összefüggésben esetlegesen kialakuló válsághelyzetekre 
megfelelő válasszal lehessen szolgálni, a hitelezési eszközből eseti alapon, valamint a 
Bizottság jóváhagyásának függvényében támogatás nyújtható azon régióknak, 
amelyek az éghajlatváltozás kezelése érdekében megtett lépések következtében előre 
nem látott üzleti válságba kerülnek. Ez azt a célt szolgálja, hogy a régiók akkor is 
részesülhessenek támogatásban, ha előzetesen nem tüntetik fel őket az érintett régiók 
között.

(15) A hitelezési eszköz keretében csak olyan projektek részesülhetnek támogatásban, 
amelyek kezelik a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra történő uniós 
átállás gazdasági és társadalmi költségeit, nem termelnek elegendő saját bevételt vagy 
az uniós költségvetésből származó vissza nem térítendő támogatási elem nélkül nem 
jutnának azonos mértékű vagy azonos ütemezés szerinti finanszírozáshoz, és – ebből 
adódóan – az e hitelezési eszközből nyújtott uniós pénzügyi támogatás hiányában nem 
valósulnának meg. ▌A saját bevételeknek a költségvetési transzferek kivételével meg 
kell felelniük a projekt által végzett tevékenységek által közvetlenül generált 
bevételeknek (például értékesítések, díjak vagy úthasználati díjak, és a meglévő 
eszközök korszerűsítése által generált többletmegtakarítások).

(15a) A hitelezési eszköz keretében támogatott projekteknek törekedniük kell arra, hogy a 
projekt teljes időtartama alatt pénzügyileg életképesek legyenek. A Bizottságnak a 
kedvezményezettekkel és a finanszírozási partnerekkel együttműködve folyamatosan 
figyelemmel kell kísérnie a hitelezési eszköz keretében megvalósuló projektek 
pénzügyi életképességét.

(16) Mivel a támogatási komponensnek tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési igényeit a 
tagállamokban, az ilyen támogatásokat előnyben kell részesíteni az említett régiókban. 
Figyelembe véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott kevésbé fejlett régiókban, az EUMSZ 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiókban, valamint a vidéki, ritkán lakott és elnéptelenedett térségekben 
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működő közszektorbeli intézmények általában alacsonyabb közberuházási kapacitással 
rendelkeznek, az ilyen szervezeteknek nyújtott hitelekre alkalmazott támogatási 
rátáknak viszonylag magasabbnak kell lenniük. 

(17) A hitelezési eszköz hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges lehet 
tanácsadási támogatás nyújtása a projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és 
végrehajtásához. Ezt a támogatást az InvestEU Tanácsadó Platformon keresztül kell 
nyújtani, és az uniós költségvetésből származó forrásokból kell finanszírozni.

 (18) A végrehajtás felgyorsítása és az erőforrások időben történő felhasználásának 
biztosítása érdekében e rendeletnek meg kell határoznia a támogatási megállapodásokba 
foglalandó konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre tekintettel a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy az arányosság elvével összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, amennyiben a projekt végrehajtása terén nem történt 
előrelépés. A költségvetési rendelet megállapítja az uniós költségvetés végrehajtására 
vonatkozó szabályokat. Az uniós finanszírozási programok végrehajtása során a 
koherencia biztosítása érdekében a költségvetési rendeletet alkalmazni kell az e 
hitelezési eszköz keretében nyújtott támogatási komponensre és a tanácsadási támogatás 
forrásaira. 

(18a) Mivel a hitelezési eszköz hatékonysága a kedvezményezettek igazgatási kapacitásaitól 
függ, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a projekteket korszerűsítési és 
digitalizálási erőfeszítések kísérjék a közigazgatásban és a közösségi szolgáltatások 
nyújtása terén, szükség esetén – többek között a kohéziós politika eszközeivel – 
erősítve az innovációt.

(19) A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel, valamint a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 2185/96/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel összhangban az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok –
 többek között a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és 
adott esetben közigazgatási szankciók kiszabását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) a 2185/96/Euratom, EK rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom rendelettel 
összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármely más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást és 
vádhatósági eljárást folytathat az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok tekintetében) az 
Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és 
hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában 
részt vevő harmadik felek is ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. 

(20) E rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése és módosítása érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 



RR\1216169HU.docx 15/108 PE655.767v02-00

HU

aktusokat fogadjon el az egyes tagállamok rendelkezésre álló forrásokból való 
részesedésének – a kevésbé fejlett régiókra alkalmazandó újraelosztási tényezővel 
történő  – meghatározására, a nemi szempontú hatásvizsgálatokra vonatkozó 
iránymutatások kialakítására, a munkaprogramok költségvetési rendelettel 
összhangban történő létrehozására, az EBB-től eltérő finanszírozási partnerek 
kiválasztásával kapcsolatos támogathatósági feltételek és kiválasztási eljárások 
részleteinek megállapítására ▌, valamint az e rendelet II. mellékletében foglalt 
elemeknek a fő teljesítménymutatók tekintetében történő módosítására vonatkozóan. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytathasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak 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 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(21) A hitelezési eszköz vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó komponense megfelelő 
pénzügyi keretének a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
után történő meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 
EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a rendelkezésre álló, a 
hitelezési eszköz teljes pénzügyi keretösszegének arányában kifejezett nemzeti 
előirányzatoknak az egyes tagállamok számára történő meghatározása céljából, a 
[MÁTA-rendelet] rendelet I. mellékletében meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre meghatározott számítási módszer alkalmazásából 
származnak. 

(22) A tagállamok egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani e rendelet célját, vagyis 
nem képesek a megfelelő fejlesztési igények kielégítése révén ösztönözni a 
közberuházásokat azokon a területeken, melyeket a klímasemlegességre és a 
körforgásos gazdaságra való átállás a legnagyobb kihívások elé állít. Ennek fő oka 
egyrészt az, hogy az állami szervek ▌nehezen tudják kizárólagosan támogatni azokat a 
beruházásokat, amelyek előnyt jelentenek az éghajlatvédelmi átállás nehézségei által 
leginkább érintett területek számára, és amelyek uniós támogatás nélkül nem 
generálnak elegendő saját bevételt, másrészt az, hogy közvetlen irányítás alatt álló 
koherens végrehajtási keretre van szükség. Mivel ezek a célkitűzések uniós szinten 
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 cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Tárgy és hatály 

Ez a rendelet a közszektorbeli intézményeket támogató, az uniós költségvetésből származó 
támogatások és a finanszírozási partnerek által saját szabályaiknak, hitelezési politikáiknak és 
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eljárásaiknak megfelelően nyújtott hitelek ötvözésével megvalósuló közszektor-hitelezési 
eszközről (a továbbiakban: hitelezési eszköz) rendelkezik, és meghatározza annak célkitűzéseit. 
Megállapítja az e hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás vissza nem térítendő 
támogatási komponensére vonatkozó szabályokat, különösen az eszköz 2021–2027 közötti 
időszakra szóló költségvetését, az uniós támogatás formáit és a támogathatóságra vonatkozó 
rendelkezéseket.

A hitelezési eszköz azoknak az Unión belüli területeknek nyújt támogatást, amelyek ▌súlyos 
társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokkal szembesülnek azon átállási folyamat 
következményeképp, amely az Unió 2030-ra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) .../... rendeletében [a klímasemlegesség megvalósítását célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (európai klímarendelet) módosításáról szóló rendelet] 
meghatározott éghajlat- és energiapolitikai céljainak elérését, valamint az Unióban a 
körforgásos és klímasemleges gazdaság legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását célozza. A 
hitelezési eszköz kedvezményezettjeinek meg kell felelniük az Unió szerződésekben rögzített 
alapvető értékeinek. 

2. cikk
Fogalommeghatározások

 E rendelet alkalmazásában: 

(1) „igazgatási megállapodás”: a Bizottság és a finanszírozási partner közötti 
együttműködési keretet létrehozó jogi eszköz, amely e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban meghatározza a hitelezési eszköz végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 
és felelősségi köröket;

(2) „kedvezményezett”: olyan közszektorbeli jogalany, amelyet valamely tagállamban 
közjogi szervként vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervként 
hoztak létre, vagy állami tulajdonban álló vállalat, illetve helyi vagy regionális 
hatóság tulajdonában álló vállalat, amellyel a hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

(3) „finanszírozási partnerek”: az EBB, más nemzetközi pénzügyi intézmények, nemzeti 
fejlesztési bankok és – többek között magántulajdonban lévő – pénzügyi 
intézmények, amelyekkel a Bizottság igazgatási megállapodást ír alá a hitelezési 
eszköz keretében történő együttműködésről;

(4) „projekt”: minden olyan, a Bizottság által támogathatónak, pénzügyileg és 
technikailag függetlennek minősített tevékenység, amelynek előre meghatározott célja 
és meghatározott időtartama van, amely alatt azt végre kell hajtani és le kell zárni; 
olyan már megkezdett projektek is támogathatók a hitelezési eszköz keretében, 
amelyek lezárására pénzügyi erőforrások hiánya miatt nem került sor;

(5) „méltányos átállásra vonatkozó területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. cikkével 
összhangban, az érintett területek illetékes helyi és regionális hatóságaival együtt, a 
szociális partnerekkel, a regionális civil társadalommal és a magánszektor 
képviselőivel folytatott konzultációkat követően az (EU) …/... [új CPR] rendelet 6. 
cikkében meghatározott partnerségi elvnek megfelelően létrehozott és a Bizottság 
által jóváhagyott terv;
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(6) „hitelprogram”: a kedvezményezettnek finanszírozási partnerek által nyújtott hitel, 
amelynek célja a hitelezési eszköz keretében több előre azonosítható projekt 
finanszírozása.

(6a) „addicionalitás elve”: a költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjával összhangban olyan projektek támogatása, amelyek nem generálnak a 
beruházási költségek fedezéséhez elegendő saját bevételt, továbbá amelyek az uniós 
költségvetésből származó vissza nem térítendő támogatás nélkül nem jutnának 
ugyanolyan mértékű vagy ugyanazon ütemezés szerinti finanszírozáshoz, és amelyek 
hozzájárulnak az e rendelet 3. cikkében meghatározott általános célkitűzésekhez.

3. cikk
Célkitűzések 

(1) A hitelezési eszköz általános célkitűzése a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából eredő súlyos társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a tagállamok által 
a [MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban készített, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott uniós területek javára, valamint az uniós 
szakpolitikai célkitűzésekhez való hozzájárulás, különös tekintettel az Unió 2030-ra 
vonatkozó új éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseire, valamint az Unióban a 
klímasemleges gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig megvalósítandó átállásra, 
összhangban a Párizsi Megállapodás keretében tett uniós kötelezettségvállalásokkal 
és az Unió célkitűzéseivel, reagálva a versenyképesség fokozása iránti igényre és 
biztosítva, hogy az átállás csökkentse az egyenlőtlenségeket, és nettó foglalkoztatási 
hatást érjen el a szociális jogok európai pillérével és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival karöltve.

(2) A hitelezési eszköz egyedi célkitűzése, hogy fokozza az olyan közszektorbeli 
beruházásokat, amelyek a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott régiók fejlesztési igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan projektek 
finanszírozását, amelyek nem generálnak elegendő saját bevételt a beruházási 
költségek fedezésére, a 2. cikk 6a. pontjában említett addicionalitás elve értelmében.

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi célkitűzés elérése érdekében ez a rendelet 
lehetőséget ad továbbá ▌szükség esetén tanácsadási támogatás nyújtására a 
támogatható projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához, már a 
pályázás során is. A tanácsadási támogatást az [InvestEU rendelet] [20.] cikkével 
létrehozott InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak és végrehajtási módszereinek 
megfelelően kell nyújtani.

4. cikk
Költségvetés

(1) A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésben elkülönített további 
források sérelme nélkül az e hitelezési eszköz keretében nyújtott támogatás támogatási 
komponensét, beleértve a projektek előkészítéséhez, kidolgozásához és 
végrehajtásához nyújtott tanácsadási támogatást az uniós költségvetésből származó, 
folyó árakon 1 760 000 000 EUR összegű forrásokból kell finanszírozni. ▌▌▌

(3) Az (1) bekezdésben említett forrásokat kiegészíthetik a tagállamok, harmadik 
országok és nem uniós szervek pénzügyi hozzájárulásai. Ezek a források külső címzett 
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bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése 
értelmében. ▌

(5) Az (1) bekezdésben említett források legfeljebb 2%-a használható fel a hitelezési 
eszköz végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így 
például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekre, beleértve a vállalati információs és technológiai rendszereket, 
valamint a finanszírozási partnerek igazgatási kiadásait és díjait. Kérésre nagyobb 
összegű támogatás is adható technikai és igazgatási segítségnyújtás céljára azon 
kedvezményezetteknek, akik technológiai berendezések, személyzet és infrastruktúra 
terén alacsonyabb igazgatási kapacitással rendelkeznek.

(6) Az (1) bekezdésben említett forrásokból 50 000 000 EUR összegig terjedő forrást a 3. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre kell fordítani.

(7) Az egy pénzügyi évnél hosszabb időn átívelő intézkedések költségvetési 
kötelezettségvállalásai felbonthatók több évre esedékes éves részletekre. 

4a. cikk
A forrásokhoz való hozzáférés

A hitelezési eszközhöz való hozzáférés feltétele a klímasemlegesség 2050-ig történő elérését 
célzó nemzeti célkitűzés elfogadása. Azon tagállamok, amelyek még nem határoztak meg 
nemzeti klímasemlegességi célt, nemzeti allokációiknak csupán 50%-ához férhetnek hozzá, 
míg a fennmaradó 50%-ot a csak klímasemlegességi cél elfogadását követően kapják meg.

II. FEJEZET
UNIÓS TÁMOGATÁS

5. cikk
Az uniós támogatás formái és a végrehajtás módszerei

(1) A hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatást vissza nem térítendő 
támogatás formájában kell nyújtani a költségvetési rendelet VIII. címével 
összhangban.

(2) A hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatást a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetlen irányítással kell végrehajtani.

(3) A hitelezési eszköz optimális kezelése és hatékonysága érdekében a Bizottság a 
költségvetési rendelet 69. cikkével összhangban végrehajtó ügynökségekre ruházhatja 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás feladatainak végrehajtására 
vonatkozó hatásköröket.

6. cikk
A források rendelkezésre állása 

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett forrásokat – a 4. cikk (5) bekezdésében említett 
technikai és igazgatási kiadásokra képzett céltartalék levonását követően – projektek 
finanszírozására kell felhasználni a (2) és (3) bekezdéssel összhangban.

(2) A legkésőbb a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
lejártáig meghirdetett pályázati felhívások alapján odaítélt támogatások esetében a 
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valamely tagállamban támogatható projektekre odaítélt uniós támogatás nem 
haladhatja meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint elfogadandó határozatban 
meghatározott nemzeti részarányokat. 

(3) A 2028. január 1-jétől kezdődően meghirdetett pályázati felhívások keretében odaítélt 
támogatások esetében a támogatható projekteknek odaítélt uniós támogatást 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív alapon kell 
nyújtani a fennmaradó források kimerüléséig. Az ilyen támogatások odaítélésekor 
különös figyelmet kell fordítani a .../... [új CPR] rendelet [102. cikkének (2)] 
bekezdésében meghatározott kevésbé fejlett régiókra és figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások kiszámíthatóságát és a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió előmozdítását.

(4) A Bizottság a 17. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, 
amelyben megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. mellékletében meghatározott módszer, 
valamint a .../... [új CPR] rendelet [102. cikkének (2)] bekezdésében említett kevésbé 
fejlett régiók igényeit figyelembe vevő újraelosztási tényező alkalmazása alapján az 
egyes tagállamokra eső részesedést az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint 
rendelkezésre álló összes forrás százalékos arányában. 

7. cikk
Igazgatási megállapodások a finanszírozási partnerekkel

A hitelezési eszköz adott finanszírozási partnerrel történő végrehajtását megelőzően a Bizottság 
és a finanszírozási partner igazgatási megállapodást írnak alá. A megállapodásban meg kell 
határozni a megállapodásban részes egyes felek jogait és kötelezettségeit, beleértve a 
könyvvizsgálatra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket is.

III. FEJEZET
TÁMOGATHATÓSÁG

8. cikk
Támogatható projektek 

(1) Kizárólag a 3. cikkben említett célkitűzésekhez hozzájáruló és az alábbiakban 
meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő projektek jogosultak a hitelezési 
eszköz keretében nyújtott uniós támogatásra: 

a) a projektek egyértelmű és mérhető hatást érnek el és adott esetben kimeneti 
mutatókat tartalmaznak azon súlyos társadalmi, gazdasági, földrajzi vagy 
környezeti kihívások kezelése terén, melyek az Unió 2030-ra vonatkozó új 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak elérését és az Unióban a körforgásos 
és klímasemleges gazdaság legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását célzó 
átállási folyamat következményeként merülnek fel, és hozzájárulnak a 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervben meghatározott területek 
célkitűzéseihez és szükségleteik kielégítéséhez, még akkor is, ha nem ezeken 
a területeken találhatók; 

b) a projektek ugyanazon tevékenységekért semmilyen más uniós program 
keretében nem részesülnek támogatásban; 
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c) a projektek a hitelezési eszköz keretében hitelt kapnak a finanszírozási 
partnertől; ▌ 

d) a projektek megfelelnek a 2. cikk 6a. pontjában említett addicionalitási 
elvnek;

e) a projekteket a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó hatásvizsgálatnak 
vetették alá; továbbá

f) a projektek nem okoznak jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 9. 
cikkében említett egy vagy több környezetvédelmi célkitűzés tekintetében. 

(1a) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve a hitelezési eszköz keretében uniós támogatásban 
részesülő projektek előkészítésükhöz, kidolgozásukhoz és végrehajtásukhoz más 
uniós programokból is kaphatnak tanácsadási és technikai segítségnyújtási 
támogatást.

(1b) A hitelezési eszköz nem támogathat olyan tevékenységeket, amelyek akadályoznák 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívák kifejlesztését és bevezetését, vagy 
amelyek hosszú távon a karbonintenzív technológiákhoz kapcsolódó eszközökbe 
való bezáródáshoz vezetnek, és aláásnák az Unió éghajlat- és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérését.
Az (EU) .../... rendelet [MÁTA-rendelet] [5.] cikke alapján kizárt tevékenységek nem 
részesülhetnek támogatásban a hitelezési eszközből.

(1c) Két évvel a hitelezési eszköz hatálybalépése után a Bizottság felülvizsgálja az e 
cikkben ismertetett támogathatósági feltételeket annak érdekében, hogy felmérje 
azok hatását az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében említett környezetvédelmi 
célkitűzésekre. E felülvizsgálat részeként a Bizottság értékeli, hogy szükség van-e a 
feltételek aktualizálására a „ne árts” elv és az (EU) 2020/852 rendeletben 
[taxonómiai rendelet] meghatározott egyéb vonatkozó kritériumok megfelelő 
alkalmazása érdekében, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(1d) A Bizottság a 17. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad 
el annak érdekében, hogy e cikk kiegészítéseképp megállapítsa az (1) bekezdés e) 
pontjában említett hatásvizsgálat lefolytatására, valamint a szolgáltatandó 
információk és adatok tartalmának és formátumának meghatározására vonatkozó 
iránymutatásokat. A Bizottság ezeket az iránymutatásokat a végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben, valamint az érintett szakértőkkel és érdekelt felekkel, különösen 
a tagállamok nemzeti nőszervezeteivel folytatott konzultációt követően dolgozza ki, 
és egyszerűsített rendelkezéseket ír elő a túlzott adminisztratív terhek és a 
kiválasztási folyamat késedelmének elkerülése érdekében.

9. cikk
Támogatható személyek és szervezetek 

A költségvetési rendelet 197. cikkében meghatározott kritériumoktól függetlenül e rendelet 
értelmében potenciális kedvezményezettként csak a valamely tagállamban közjogi szervként 
vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervként létrehozott közszektorbeli 
jogalanyok pályázhatnak. 
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IV. FEJEZET
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

10. cikk
Vissza nem térítendő támogatások

(1) A vissza nem térítendő támogatások a költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás 
formájában valósulnak meg.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg a finanszírozási partner által a hitelezési 
eszköz keretében nyújtott hitel összegének 15%-át. Az olyan NUTS 2 szintű régiókban 
található projektek esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem haladja meg az EU-27 
átlagos GDP-jének 75 %-át az [új CPR] rendelet [102. cikkének (2) bekezdésében] 
említettek szerint, a támogatás összege nem haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25%-át.

(3) Az odaítélt támogatás kifizetése a támogatási megállapodásban meghatározottak 
szerint a végrehajtás előrehaladásától függően több részletre is felosztható.

11. cikk
A vissza nem térítendő támogatások csökkentése vagy megszüntetése

(1) A költségvetési rendelet 131. cikkének (4) bekezdésében meghatározott indokokon túl, 
a finanszírozási partnerrel folytatott konzultációt követően a vissza nem térítendő 
támogatás összege csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodás megszüntethető, ha a támogatási megállapodás aláírásának időpontjától 
számított két éven belül nem írták alá a gazdaságilag legjelentősebb árubeszerzésre, 
építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, amennyiben a 
támogatási megállapodás értelmében ilyen szerződés megkötését tervezik.

(2) Amennyiben az uniós támogatást hitelprogramokkal kombinálják, és nem irányoznak 
elő árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseket, az (1) bekezdés nem alkalmazandó. 

Ilyen esetekben a finanszírozási partnerrel folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban csökkenthető, vagy a 
vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás megszüntethető, és a 
kapcsolódó kifizetett összegek visszakövetelhetők.

V. FEJEZET
TANÁCSADÁSI TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

12. cikk
Tanácsadási támogatási szolgáltatások

(1) Az e rendelet szerinti tanácsadási támogatást közvetett irányítással kell végrehajtani, 
az [InvestEU rendelet] [20.] cikkével létrehozott InvestEU Tanácsadó Platform 
szabályainak és végrehajtási módszereinek megfelelően.

(2) A projektek előkészítésének, kidolgozásának és végrehajtásának támogatásához 
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szükséges tevékenységek tanácsadási támogatásra jogosultak, és finanszírozásuk a 
rendelet 4. cikkével összhangban történik.

VI. FEJEZET
PROGRAMOZÁS, NYOMON KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS 

KONTROLL

13. cikk
Munkaprogramok

A Bizottság a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e 
cikknek a költségvetési rendelet 110. cikke szerinti munkaprogramok létrehozása révén 
történő kiegészítése céljából. E munkaprogramok meghatározzák a projektek kiválasztására 
és – amennyiben az igények meghaladják a nemzeti allokációk szerinti finanszírozási 
forrásokat – rangsorolására vonatkozó kritériumokat és feltételeket, figyelembe véve az (EU) 
2020/852 rendeletben [taxonómiai rendelet] foglalt vonatkozó kritériumokat, a projektnek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben meghatározott célkitűzések és szükségletek 
teljesítésére való képességét, az éghajlatvédelmi átálláshoz való hozzájárulást – egyúttal 
garantálva, hogy senki se maradjon le –, a fosszilis tüzelőanyagok Párizsi Megállapodás 
céljaival összeegyeztethető időkereten belüli fokozatos kivonására vonatkozó időpontokat 
tartalmazó dekarbonizációs terveknek a finanszírozásért folyamodó közszektorbeli 
intézmények általi esetleges elfogadását, valamint a regionális és területi konvergencia 
előmozdításának általános célkitűzését és a támogatásnak a projektek életképességéhez való 
hozzájárulását. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a munkaprogram figyelembe vegye és 
előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget és a nemi dimenzió integrálását. 
A munkaprogramok e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban meghatározzák az egyes tagállamok számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is. 

13a. cikk
Az EBB-től eltérő finanszírozási partnerek kiválasztása

(1) A Bizottság e rendelet 17. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el e cikk kiegészítése céljából annak érdekében, hogy meghatározza 
az EBB-től eltérő finanszírozási partnerekre vonatkozó részletes támogathatósági 
feltételeket és kiválasztási eljárásokat.

(2) Az EBB-től eltérő finanszírozási partnerek kiválasztására vonatkozó 
kritériumoknak tükrözniük kell a hitelezési eszköz célkitűzéseit.

(3) A finanszírozási partnerek kiválasztásakor a Bizottság különösen figyelembe veszi 
az alábbiakat:
a) mennyire képesek biztosítani, hogy energetikai hitelezési politikájuk és 

standardjaik hasonlóak legyenek az EBB által e hitelezési eszköz 
tekintetében alkalmazottakhoz;

b) mennyire képesek saját források révén maximalizálni az uniós vissza nem 
térítendő támogatás hatását;
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c) mennyire képesek biztosítani a hitelezési eszköz megfelelő földrajzi 
diverzifikációját, és lehetővé tudják-e tenni kisebb projektek 
finanszírozását;

d) teljes mértékben képesek-e megfelelni a költségvetési rendelet 155. cikkének 
(2) és (3) bekezdésében foglalt, az adókikerülésre, az adócsalásra, az 
adókijátszásra, a pénzmosásra, a terrorizmusfinanszírozásra és a nem 
együttműködő országokra és területekre vonatkozó követelményeknek;

e) mennyire képesek biztosítani az átláthatóságot és az egyes projektekre 
vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférést;

f) mennyire képesek biztosítani, hogy hitelezési politikájuk összhangban 
legyen az Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai céljaival, 
valamint az Unióban a klímasemleges gazdaság 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel; valamint

g) mennyire képesek integrálni a környezeti, éghajlati, társadalmi és irányítási 
tényezők elemzését a projektek kiválasztásába és értékelésébe.

(4) A Bizottság közzéteszi a kiválasztás eredményeit.

14. cikk
Nyomon követés és jelentéstétel

(1) A hitelezési eszköz végrehajtásának és a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérése felé tett előrehaladásának nyomon követésére szolgáló fő 
teljesítménymutatókat a II. melléklet tartalmazza. 

(2) A teljesítményjelentési rendszer biztosítja az (1) bekezdésben említett mutatókra 
vonatkozó adatok hatékony, eredményes és időben történő összegyűjtését. A 
kedvezményezettek és a finanszírozási partnerek a Bizottság rendelkezésére bocsátják 
az e mutatókra vonatkozó adatokat. 

(2a) A Bizottság a költségvetési rendelet 250. cikkének megfelelően évente jelentést tesz 
a hitelezési eszköz végrehajtásáról. A jelentésben a hitelezési eszköz célkitűzései és 
teljesítménymutatói tekintetében tájékoztatást kell nyújtani az eszköz eredményeiről 
és hatásáról, különös tekintettel az átállási szükségletek kielégítéséhez és az Unió 
fenntarthatósági célkitűzéseihez való hozzájárulására, így többek között az 
éghajlatra, a környezetre, a szociális dimenzióra és a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatására, adott esetben az (EU) 2020/852 rendeletben megállapított uniós 
taxonómia kritériumait alkalmazva. E célból a finanszírozási partnerek és a 
kedvezményezettek évente rendelkezésre bocsátják az összes szükséges információt 
és adatot, és a 8. cikkel összhangban rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak 
a kimeneti mutatók elérése terén elért eredményekről.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek az (1) bekezdésben említett 
mutatók módosítása révén történő módosítására vonatkozóan. 
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15. cikk
Értékelés

(1) A hitelezési eszköz végrehajtására és a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérésére való képességére vonatkozó értékeléseket kellő időben el kell végezni ahhoz, 
hogy azok a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(2) A hitelezési eszköz időközi értékelését 2024. január 1-ig kell elvégezni és benyújtani 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amikorra várhatóan elegendő információ 
áll majd rendelkezésre a hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az értékelésnek különösen 
azt kell bemutatnia, hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás 
hogyan járult hozzá a méltányos átállásra vonatkozó területi terveket végrehajtó 
területek szükségleteinek kielégítéséhez, különösen az addicionalitás tekintetében.

(3) A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb 2031. december 31-ig a Bizottság 
végleges értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
hitelezési eszköz eredményeiről és hosszú távú hatásairól. A finanszírozási partnerek 
és a kedvezményezettek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az értékelés 
elvégzéséhez szükséges összes dokumentumot és információt.

(3a) A Bizottság az időközi és a végleges értékelés során egyaránt értékeli, hogy a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás hogyan járult hozzá a szociális 
jogok európai pillére célkitűzéseinek és az Unió fenntarthatósággal kapcsolatos 
szakpolitikai célkitűzéseinek, különösen az Unió 2030-ra vonatkozó, az (EU) .../... 
rendeletében [a klímasemlegesség megvalósítását célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (európai klímarendelet) módosításáról szóló] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott éghajlat- és energiapolitikai célok, 
valamint a körforgásos és klímasemleges uniós gazdaságra való áttérés legkésőbb 
2050-ig történő megvalósításához, adott esetben az (EU) 2020/852 rendeletben 
[taxonómiai rendelet] megállapított taxonómiát alkalmazva.

16. cikk
Ellenőrzések

(1) A költségvetési rendelet 127. cikke szerinti általános megbízhatóság alapját a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás felhasználására vonatkozóan 
személyek vagy szervezetek – köztük az uniós intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérő személyek vagy szervezetek – által végzett ellenőrzések 
képezik.

(2) A finanszírozási partnerek és a kedvezményezettek a Bizottság és a kijelölt ellenőrök 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan rendelkezésre álló dokumentumot, amely 
mindkét hatóság számára szükséges kötelezettségeik teljesítéséhez.

(2a) A hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás felhasználásának külső 
ellenőrzését az EUMSZ 287. cikkével összhangban a Számvevőszék végzi. Amint a 
finanszírozott projektek végrehajtási aránya eléri legalább a 60%-ot, de legkésőbb 
...-ig [kérjük, illessze be a dátumot: öt évvel e rendelet hatálybalépése után] a 
Számvevőszék különjelentést ad ki a hitelezési eszköz végrehajtásáról. A 
finanszírozási partnerek és a kedvezményezettek a Bizottság és a Számvevőszék 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan rendelkezésre álló dokumentumot és 
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információt, amely mindkét hatóság számára szükséges kötelezettségeik 
teljesítéséhez.

17. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére 
adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg. 

(2) A Bizottságnak a 6., 8., 13., 13a. és 14. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő 
időszakra szól. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6., 8., 13., 13a. és 14. 
cikkben 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.

(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.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul 
és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

VII. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18 cikk
Tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság

(-1a) A finanszírozási partnerek minden egyes finanszírozott projekttel összefüggésben 
közzétesznek minden lényeges pénzügyi és egyéb, előre meghatározott, 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi információt, és ezeket a vonatkozó hitel vagy adott 
esetben hitelprogram aláírását követően nyilvánosan hozzáférhetővé teszik 
honlapjukon.
Ezek a nyilvánosan hozzáférhetővé tett információk nem tartalmazhatnak bizalmas 
üzleti adatokat vagy olyan személyes adatokat, amelyek az uniós adatvédelmi jog 
értelmében nem hozhatók nyilvánosságra.

(1) A kedvezményezettek és a finanszírozási partnerek a lehető legmagasabb szinten és 
saját szabályaiknak, politikáiknak és eljárásaiknak megfelelően biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott információkat 
juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. 

(1a) A Bizottság az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás II. mellékletével összhangban benyújtja az Európai 
Parlamentnek az ezen hitelezési eszköz keretében kiválasztott projektekről általa 
kiadott véleményeket.
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(2) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a hitelezési 
eszközzel kapcsolatban, biztosítja a finanszírozott projektekkel és azok 
eredményeivel kapcsolatos információk átláthatóságát és az ilyen információkhoz 
való nyilvános hozzáférést, és méri az üzenetek hatékonyságát. A hitelezési 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez. A Bizottság gondoskodik arról, 
hogy a kiválasztási folyamat kezdetén hatékony kommunikációs kampány kerüljön 
megszervezésre, és a pályázati felhívásokra vonatkozó információk az EU 
valamennyi hatósága számára közvetlenül rendelkezésére álljanak. A pályázóknak 
nyújtott technikai és igazgatási támogatásra vonatkozó információkat is aktívan 
népszerűsíteni kell. A Bizottság rendszeresen frissíti és közzéteszi a hitelezési eszköz 
keretében kiválasztott vagy elutasított projektek jegyzékét, a kiválasztás vagy 
elutasítás konkrét kritériumainak leírásával együtt.

19. cikk
Átmeneti rendelkezések 

Szükség esetén előirányzatok vehetők fel a 2027 utáni költségvetésbe az uniós vissza nem 
térítendő támogatás részleteinek a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban történő kifizetése 
fedezésének céljából, a 2027. december 31-ig be nem fejezett intézkedésekkel kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátása érdekében.

20. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] [huszadik] 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
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▌II. MELLÉKLET
Fő teljesítménymutatók11

1. Az odaítélt támogatások volumene
2. Az aláírt hitelek volumene  

2.1 Egyedi hitelek
2.2 Hitelprogramok

3. Az összes mozgósított beruházás, az alábbi felbontásban:
3.1 A mozgósított magánfinanszírozás összege
3.2 A mozgósított közfinanszírozás összege

4. A támogatásban részesülő projektek száma, a földrajzi megoszlásra is figyelemmel
4.1 Ország 
4.2 NUTS 2 régió 
4.3 Támogatásban részesülő méltányos átállási terület  

5. A hitelezési eszköz keretében finanszírozásban részesülő projektek száma
6. Projektek száma ágazatonként

6.1 Közlekedés
6.2 Szociális infrastruktúra
6.3 Közüzemi szolgáltatások (víz, szennyvíz, távfűtés, energia, 

hulladékgazdálkodás)
6.4 Az éghajlatvédelmi átállás, a dekarbonizáció (megújuló energia, 

energiahatékonyság) és más környezetvédelmi célkitűzések közvetlen 
támogatása

6.5 Környezetvédelem

6.6 Városi infrastruktúra (beleértve a lakhatási projekteket is)

6.6.a Lakhatás minősége (beleértve az energiahatékonyságot is)
6.7 Egyéb

7. Adott esetben az üvegházhatásúgáz-kibocsátások mérséklése
7a. Foglalkoztatási és munkanélküliségi arány
7b. A népességcsökkenés üteme
7c. A hitelezési eszköz keretében megvalósított projektekből részesülő 

régiók/területek népessége

11 Esettől függően valamennyi mutatót régiók szerint bontásban kell feltüntetni. Valamennyi személyes adatot 
adott esetben nemek szerint bontásban kell feltüntetni.
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5.10.2020

VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

A Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

A vélemény előadója: Pascal Canfin

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt9 fogadott el az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új, fenntartható európai növekedési 
politika megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljai megvalósuljanak, és hogy az 
Unióban legkésőbb 2050-ig hatékony és 
méltányos módon megvalósuljon a 
klímasemlegesség – [a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló (EU) 
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legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

2018/1999 rendeletnek] megfelelően – az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít a 
klímasemleges, környezeti szempontból 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony, körforgásos gazdaságra való 
átállással kapcsolatos gazdasági, 
társadalmi és környezeti kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással 
és az Uniónak a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó kötelezettségvállalásával, az 
Európa digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégiával, valamint a szociális 
jogok európai pillérével. Ezeknek a 
műveleteknek támogatniuk kell a 
színvonalas és fenntartható munkahelyek 
létrehozását és megőrzését, a határokon 
átnyúló tevékenységeket az Unión belül, 
valamint hozzá kell járulniuk az európai 
gazdaság zöld és digitális átállásához.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap az uniós helyreállítási terv alapvető 
része, és annak is kell maradnia, 
megfelelően jelentős forrásokkal.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket, és összhangban kell lenniük a 
2050-ig megvalósítandó uniós 
klímasemlegesség célkitűzésével. 
Támogatniuk kell továbbá az európai zöld 
megállapodás átfogó célkitűzéseit, 
különösen a jelentős károkozás 
elkerülésének az (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1a 
említett elvét, valamint összhangban kell 
lenniük a fenntartható tevékenységekre 
vonatkozó kerettel, amelyet az 
ugyanebben a rendeletben megállapított 
uniós taxonómia határoz meg. A 
támogatásra előirányzott tevékenységeknek 
összhangban kell lenniük a méltányos 
átállást támogató mechanizmus másik két 
pillére keretében támogatott 
tevékenységekkel, és ki kell egészíteniük 
azokat.

_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13 
o.).

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Covid19-válság romboló 
gazdasági és társadalmi hatásai 
meggyengítették az állami és 
magánberuházási képességeket, így 
korlátokat szabnak a klímasemleges és 
erőforrás-hatékony Unióra való 
átálláshoz nélkülözhetetlen pénzügyi 
források tekintetében. Ezzel 
összefüggésben – a Next Generation EU 
keretében – a hitelezési eszköznek hozzá 
kell járulnia e különbség csökkentéséhez, 
és lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára a szükséges beruházások 
végrehajtását az Unió hosszú távú 
fenntarthatósági prioritásainak 
előmozdítása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
modernizációjának fokozása érdekében a 
hitelezési eszköznek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírtak szerint 
a beruházások széles körére ki kell 
terjednie, azzal a feltétellel, hogy azok 
hozzájárulnak az Unió 2030-ra vonatkozó 
energia- és éghajlat-politikai céljainak 
megvalósulásához, és a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A 
támogatott beruházások kiterjedhetnek az 
energiaágazat dekarbonizációját támogató 
technológiákra és a környezetbarát és 
szén-dioxid-mentes közlekedésre, a 
távfűtési hálózatokra, a zöld, intelligens és 
fenntartható mobilitásra, a kutatási és 
innovációs tevékenységekbe – többek 
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szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

között az egyetemekbe és az állami 
kutatóintézetekbe – történő, és a fejlett és 
piacképes technológiák átadását 
előmozdító beruházásokra, a 
digitalizációra, az intelligens hulladék- és 
vízgazdálkodásra, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló beruházásokra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel, és a beruházások csökkentik a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósítandó átállás társadalmi-
gazdasági költségeit. Az olyan 
beruházások támogatásával, amelyek nem 
termelnek elegendő bevételt, a hitelezési 
eszköz azt célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazandó, és tiszteletben 
kell tartani a jelentős károkozás 
elkerülésének az (EU) 2020/852 
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rendeletben említett elvét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 3. cikkében, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 10. cikkében foglalt 
horizontális elveket, ideértve az EUMSZ 
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 
és arányosság elvét a hitelezési eszköz 
végrehajtása során tiszteletben kell 
tartani, az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját figyelembe véve. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
gyermek jogairól és a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmények követelményeinek is, és 
biztosítaniuk kell a hozzáférhetőséget az 
utóbbi 9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. Az 
eszköz nem támogathat olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció vagy a kirekesztés bármely 
formájához, illetve nem támogathatja 
olyan infrastruktúra létrehozását, amely 
nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő 
személyek számára. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak törekedniük kell az 
egyenlőtlenségek megszüntetésére, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez a rendelet tiltólistát határoz 
meg azokról a beruházásokról, amelyek 
hátrányosan érintik a Párizsi 
Megállapodásban és az európai zöld 
megállapodásban meghatározott célokat, 
és nincsenek összhangban az Európai 
Beruházási Bank energiafinanszírozási 
politikájával. Ezeket a beruházásokat ki 
kell zárni a hitelezési eszköz által nyújtott 
uniós támogatásból.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A hitelezési eszköz célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében és a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdításának keretei 
között, a „szennyező fizet” elv, továbbá a 
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás 
előtti szinthez képest 1,5°C-ra történő 
korlátozására a Párizsi Megállapodás 
értelmében tett kötelezettségvállalás 
figyelembevételével kell megvalósítani.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A tagállamoknak és a 
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Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a 
hitelezési eszköz végrehajtása az EUMSZ 
8. cikkének megfelelően hozzájáruljon a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
tiszteletben tartásához és előmozdításához. 
Az értékelések rámutattak annak 
fontosságára, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket 
kellő időben és következetesen figyelembe 
vegyék az operatív programok 
előkészítésének, nyomon követésének, 
végrehajtásának és értékelésének 
valamennyi dimenziójában és 
szakaszában. Ezért a programozási ciklus 
részét kell képeznie a nemi szempontú 
hatásvizsgálatoknak, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésnek és az eredmények 
nemi szempontú nyomon követésének.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A támogatási 
komponensnek a Bizottság által közvetlen 
irányítás keretében végrehajtott pénzügyi 
keretösszegét az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás formájában 
kell biztosítani. A finanszírozás e 
formájának elő kell segítenie a 
projektgazdák arra való ösztönzését, hogy 
a hitel nagyságához képest hatékonyan 
vegyenek részt a hitelezési eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításában és 
járuljanak hozzá ahhoz. A hitelkomponenst 
az Európai Beruházási Bank (a 
továbbiakban: EBB) biztosítja. A hitelezési 

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A támogatási 
komponensnek a Bizottság által közvetlen 
irányítás keretében végrehajtott pénzügyi 
keretösszegét az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás formájában 
kell biztosítani. A finanszírozás e 
formájának elő kell segítenie a 
projektgazdák arra való ösztönzését, hogy 
a hitel nagyságához képest hatékonyan 
vegyenek részt a hitelezési eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításában és 
járuljanak hozzá ahhoz. A hitelkomponenst 
az Európai Beruházási Bank (a 
továbbiakban: EBB) biztosítja. A hitelezési 
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eszköz a hitelkomponenst biztosító más 
finanszírozási partnerekre is kiterjeszthető, 
amennyiben a támogatási komponenshez 
további források állnak rendelkezésre, vagy 
amennyiben ez a megfelelő végrehajtáshoz 
szükséges.

eszköz a hitelkomponenst biztosító más 
finanszírozási partnerekre is kiterjeszthető, 
amennyiben a támogatási komponenshez 
további források állnak rendelkezésre, vagy 
amennyiben ez a megfelelő végrehajtáshoz 
szükséges. Ilyen esetben a más 
finanszírozási partnereknek az EBB-vel 
legalább egyenértékű éghajlat-politikai, 
környezetvédelmi, szociális és 
átláthatósági normákat kell alkalmazniuk.

_________________ _________________
12(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 12(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
[Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alap 
Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések, valamint az 
előbbiekre és a Menekültügyi és 
Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról szóló (EU) 
2020/XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (közös rendelkezésekről szóló 
rendelet)] 102. cikkének (2) bekezdésében 
említett kevésbé fejlett régiók szükségleteit 
figyelembe kell venni. Annak érdekében 
azonban, hogy ez a célkitűzés 
összeegyeztethető legyen a hitelezési 
eszköz gazdasági hatása és végrehajtása 
optimalizálásának szükségességével, az 
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ilyen nemzeti allokációk 2024. december 
31. után nem irányozhatók elő. Ezt 
követően a támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést és 
előmozdítva a gazdasági, szociális és 
területi kohéziót.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, a 
támogatási elem jelentőségét a projekt 
életképessége szempontjából, valamint az 
(EU) 2020/852 rendelettel létrehozott 
vizsgálati kritériumokat. Az e rendelet 
által létrehozott uniós támogatás így csak 
azon tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hitelezési eszköz keretében csak 
olyan projektek részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem termelnek 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy 
pénzügyileg életképesek lehessenek, és 
hogy kizárólag piaci feltételek mellett 
nyújtott hitelekből finanszírozhatók 
legyenek. A saját bevételeknek a 
költségvetési transzferek kivételévek meg 
kell felelniük a projekt által végzett 
tevékenységek által közvetlenül generált 
bevételeknek (például értékesítések, díjak 
vagy úthasználati díjak, illetve a meglévő 
eszközök korszerűsítése által generált 
többletmegtakarítások).

(15) A hitelezési eszköz keretében csak 
olyan projektek részesülhetnek 
támogatásban, amelyek megfelelnek az 
(EU) 2020/852 rendelettel létrehozott 
uniós taxonómiának és a jelentős 
károkozás elkerülésének az említett 
rendeletben rögzített elvének, nem 
termelnek elegendő saját bevételt ahhoz, 
hogy pénzügyileg életképesek lehessenek 
és kizárólag piaci feltételek mellett nyújtott 
hitelekből finanszírozhatók legyenek, és 
ezért nem valósíthatók meg az eszköz 
keretében nyújtott uniós támogatás 
nélkül. A saját bevételeknek a 
költségvetési transzferek kivételévek meg 
kell felelniük a projekt által végzett 
tevékenységek által közvetlenül generált 
bevételeknek (például értékesítések, díjak 
vagy úthasználati díjak, illetve a meglévő 
eszközök korszerűsítése által generált 
többletmegtakarítások).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hitelezési eszköz hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
szükséges lehet tanácsadási támogatás 
nyújtása a projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. Ezt a 
támogatást az InvestEU Tanácsadó 
Platformon keresztül kell nyújtani.

(17) A hitelezési eszköz hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
szükséges lehet tanácsadási támogatás 
nyújtása a projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához, 
különösen a fenntarthatóság és az (EU) 
2020/852 rendelettel létrehozott uniós 
taxonómia betartása tekintetében. Ezt a 
támogatást az InvestEU Tanácsadó 
Platformon keresztül kell nyújtani.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A hitelezési eszközön belüli 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
javítása érdekében a finanszírozási 
partnereknek nyilvánosságra kell hozniuk 
az egyes finanszírozott projektekre 
vonatkozó valamennyi lényeges 
információt, a Bizottságnak pedig 
nyilvános hozzáférést kell biztosítania az 
EBB által kiválasztott vagy finanszírozott 
minden egyes projekttel kapcsolatban 
kiadott véleményéhez. A Bizottságnak 
továbbá évente jelentést kell készítenie az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról, különös 
tekintettel annak eredményeire és 
hatásaira a célkitűzések és a 
teljesítménymutatók alapján.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek uniós támogatás 
nélkül nehezen tudják támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, továbbá az, hogy a 
közvetlen irányítás keretében koherens 
végrehajtási keretre van szükség. Mivel 
ezek a célkitűzések uniós szinten jobban 

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre és a körforgásos 
gazdaságra való átállás által leginkább 
érintett területeken a közberuházások 
ösztönzését a megfelelő fejlesztési igények 
kielégítése révén a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani. E 
tekintetben a fő ok az, hogy az állami 
szervek uniós támogatás nélkül nehezen 
tudják támogatni azokat az éghajlatvédelmi 
átállás által leginkább érintett területek 
számára előnyt jelentő beruházásokat, 
amelyek nem generálnak elegendő saját 
bevételt, továbbá az, hogy a közvetlen 
irányítás keretében koherens végrehajtási 
keretre van szükség. Mivel ezek a 
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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 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

célkitűzések uniós szinten 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 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek és 
lakosságuknak, amelyek a 
[klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet módosításáról szóló (EU) 
2020/XXX rendeletben (az európai 
klímarendelet)] meghatározott, aktualizált 
uniós éghajlat- és energiapolitikai célok 
teljesítéséből és a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges és körforgásos uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan különböző súlyos társadalmi, 
környezeti és gazdasági kihívásokkal 
szembesülnek.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban létrehozott és a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: az illetékes területi és 
regionális hatóságok által, az érintett 
terület érdekelt feleivel közösen, a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
létrehozott és a Bizottság által jóváhagyott 
terv;
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges, környezeti 
szempontból fenntartható, energia- és 
erőforrás-hatékony és körforgásos uniós 
gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó átállás folyamatából eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése a tagállamok által a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
készített, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott uniós 
területek javára, valamint az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseihez, különösen 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaság célkitűzéséhez történő 
hozzájárulás.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek 
összhangban állnak az uniós 
szakpolitikákkal, a Párizsi 
Megállapodással és a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó 
kötelezettségvállalással, nem generálnak 
elegendő saját bevételt, és amelyeket az 
uniós költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
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valósítanának meg.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatást vissza nem 
térítendő támogatás formájában kell 
nyújtani a költségvetési rendelet VIII. 
címével összhangban.

(1) A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatást – a Bizottság 
által jóváhagyott nemzeti fenntartható 
átállási tervekre is figyelemmel – vissza 
nem térítendő támogatás formájában kell 
nyújtani a költségvetési rendelet VIII. 
címével összhangban.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítását, valamint különös figyelmet 
kell fordítani az [Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések, valamint 
az előbbiekre és a Menekültügyi és 
Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról szóló (EU) 
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2020/XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet)] [102. cikkének (2) 
bekezdésében] említett kevésbé fejlett 
régiókra.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

(4) A Bizottság a 17. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján határozatot fogad el, 
amelyben megállapítja a [MÁTA-rendelet] 
I. mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában. 

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hitelezési eszközhöz való 
hozzáférés feltétele a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérésére 
irányuló nemzeti célkitűzés elfogadása. 
Azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem határoztak meg nemzeti 
klímasemlegességi célt, nemzeti 
allokációiknak csupán 50%-át szabadítják 
fel, míg a fennmaradó 50%-ot azután kell 
rendelkezésre bocsátani, miután 
elfogadták ezt a célt.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a [klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet módosításáról szóló (EU) 
2020/XXX rendeletben (az európai 
klímarendelet)] megállapított, az Unió 
aktualizált éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzései teljesítésére, valamint a 
klímasemleges, környezeti szempontból 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körforgásos uniós gazdaságra 
legkésőbb 2050-ig történő átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és hozzájárulnak a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben meghatározott területek 
célkitűzéseihez és szükségleteihez, még 
akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók; 

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projektek összhangban vannak 
az (EU) 2020/852 rendeletben 
meghatározott technikai vizsgálati 
kritériumokkal;



PE655.767v02-00 46/108 RR\1216169HU.docx

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a projektek nem termelnek 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy uniós 
támogatás nélkül finanszírozhatók 
legyenek.

d) a projektek nem termelnek 
elegendő saját bevételt, így uniós 
támogatás nélkül nem valósulnának meg. 

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás köréből kizártak az 
alábbi tevékenységek:
a) azok a beruházások, amelyek 
nincsenek összhangban az EBB 
energiafinanszírozási politikájával;
b) azok a projektek, amelyek nem 
összeegyeztethetőek az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósításával, vagy a 
jelentős károkozás elkerülésének az (EU) 
2020/852 rendelet szerinti elvével; 
c) [a Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozásáról szóló (EU) 2020/XXX 
rendelet (MÁTA-rendelet)] [5.] cikke 
alapján kizárt tevékenységek.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott munkaprogramok révén kell 

A hitelezési eszközt munkaprogramok 
révén kell végrehajtani. A Bizottság az 17. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
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végrehajtani. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is.

alapuló jogi aktusokat fogad el a 
munkaprogramok kidolgozása céljából. A 
munkaprogramok meghatározzák a 
projektek kiválasztására és 
rangsorolására vonatkozó kritériumokat 
és feltételeket, figyelembe véve az (EU) 
2020/852 rendelet alapján meghatározott 
vonatkozó vizsgálati kritériumokat, a 
projekt képességét arra, hogy teljesítse a 
méltányos területi átmenetre vonatkozó 
tervekben meghatározott célkitűzéseket és 
szükségleteket, az éghajlatsemleges, 
környezeti szempontból fenntartható, 
energia- és erőforrás-hatékony és 
körforgásos uniós gazdaság legkésőbb 
2050-ig történő megvalósításához való 
hozzájárulást, a regionális és területi 
konvergenciához való hozzájárulás átfogó 
célkitűzését, valamint a támogatás 
hozzájárulását a projektek 
életképességéhez. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 17. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el az éves munkaprogramokra 
vonatkozóan. A munkaprogramok 
pályázati felhívásokat határoznak meg, 
beleértve az összes nemzeti részesedés 
2024. december 31-ig történő lekötésének 
lehetőségét is.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az EBB-től eltérő finanszírozási 

partnerek kiválasztása
A Bizottság a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el annak érdekében, hogy 
meghatározza az EBB-től eltérő 
finanszírozási partnerekre vonatkozó 
részletes támogathatósági feltételeket és 
kiválasztási eljárásokat.
Az EBB-től eltérő finanszírozási 
partnerek kiválasztására vonatkozó 
kritériumoknak tükrözniük kell az eszköz 
célkitűzéseit.
A finanszírozási partnerek kiválasztásakor 
a Bizottság figyelembe veszi különösen 
azok képességét arra, hogy:
a) biztosítsák, hogy energetikai hitelezési 
politikájuk és előírásaik legalább olyanok 
legyenek, mint az EBB által alkalmazott 
politikák és előírások;
b) saját források révén maximálizálják az 
uniós garancia hatását;
c) biztosítsák a hitelezési eszköz megfelelő 
földrajzi diverzifikációját, és lehetővé 
tegyék a kisebb projektek finanszírozását;
d) teljes mértékben megfeleljenek a 
költségvetési rendelet 155. cikkének (2) és 
(3) bekezdésében foglalt, az 
adókikerülésre, az adócsalásra, az 
adókijátszásra, a pénzmosásra, a 
terrorizmusfinanszírozásra és a nem 
együttműködő joghatóságokra vonatkozó 
követelményeknek;
e) biztosítsák az átláthatóságot és az egyes 
projektekre vonatkozó információkhoz 
való nyilvános hozzáférést;
f) biztosítsák hitelezési politikájuk 
összhangját az új, 2030-ra szóló uniós 
éghajlat- és energiapolitikai célokkal és az 
Unión belüli klímasemleges gazdaság 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel, 
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valamint a Párizsi Megállapodás szerinti 
uniós kötelezettségvállalásokkal;
g) integrálják a környezeti, éghajlati, 
társadalmi és irányítási tényezők 
elemzését a projektek kiválasztásába és 
értékelésébe.
A Bizottság közzéteszi a kiválasztás 
eredményeit.

Indokolás

az EBB-standardokra vonatkozó a) pont beillesztése a jelentéstervezetben szereplő listához 
képest

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz végrehajtásának 
és a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérése felé tett előrehaladásának nyomon 
követésére szolgáló fő 
teljesítménymutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) A hitelezési eszköz 
végrehajtásának, valamint a 
klímasemlegesség és más uniós környezeti 
célkitűzések elérése, a jelentős károkozás 
elkerülésének az (EU) 2020/852 
rendeletben említett elvének betartása, és 
a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérése felé tett előrehaladásának nyomon 
követésére szolgáló fő teljesítmény- és 
fenntarthatósági mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja az (1) bekezdésben említett 
mutatókra vonatkozó adatok hatékony, 
eredményes és időben történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek a 

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja az (1) bekezdésben említett fő 
teljesítmény- és fenntarthatósági 
mutatókra vonatkozó adatok hatékony, 
eredményes és időben, valamint 
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finanszírozási partnerekkel együttműködve 
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az e 
mutatókra vonatkozó adatokat.

megbízható és független módon történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek a 
finanszírozási partnerekkel együttműködve 
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az e 
mutatókra vonatkozó adatokat.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a költségvetési rendelet 
250. cikkének megfelelően évente jelentést 
tesz a hitelezési eszköz végrehajtásáról. A 
jelentésben a hitelezési eszköz célkitűzései 
és teljesítménymutatói tekintetében 
tájékoztatást kell nyújtani az eszköz 
eredményeiről és hatásáról, különös 
tekintettel az átállási szükségletek 
kielégítését célzó, az éghajlati és 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésére vonatkozó pénzügyi és 
beruházási uniós célkitűzésekhez való 
hozzájárulására. E célból a végrehajtó 
partnerek és kedvezményezettek évente 
minden szükséges információt és adatot 
rendelkezésre bocsátanak.
Mind az időközi, mind a záró értékelésnek 
értékelnie kell továbbá az Unió [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet módosításáról szóló (EU) 
2020/XXX rendelet (az európai 
klímarendelet)] szerinti, 2030-ra szóló 
aktualizált éghajlat- és energiapolitikai 
céljainak eléréséhez való hozzájárulást, 
valamint a klímasemlegességre vonatkozó 
nemzeti célkitűzés 2050-ig történő 
eléréséhez való hozzájárulást.

Módosítás 37

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

(1) A költségvetési rendelet 127. cikke 
szerinti általános megbízhatóság alapját a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás felhasználására vonatkozóan 
személyek vagy szervezetek – köztük az 
uniós intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérő személyek vagy 
szervezetek – által végzett ellenőrzések 
képezik.

(1) A költségvetési rendelet 127. cikke 
szerinti általános megbízhatóság alapját a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás felhasználására vonatkozóan 
személyek vagy szervezetek – köztük az 
uniós intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérő személyek vagy 
szervezetek – által végzett ellenőrzések 
képezik, és biztosítják az (EU) 2020/852 
rendelettel létrehozott uniós 
taxonómiának és a jelentős károkozás 
elkerülésének az említett rendelet szerinti 
elvének való megfelelést.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A Bizottság az EBB alapokmányának 19. 
cikkében előírt eljárással összhangban a 
benyújtást követően nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az ezen eszköz 
keretében kiválasztott vagy finanszírozott 
projektekről kiadott véleményeket.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4 Az átállás közvetlen támogatása 
(megújuló energia, energiahatékonyság)

6.4 Az éghajlatvédelmi átállás, a 
dekarbonizáció – különösen a megújuló 
energia és az energiahatékonyság 
támogatása – és más környezetvédelmi 
célkitűzések közvetlen támogatása
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Létrehozott új munkahelyek száma

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A támogatott terület GDP-jére 
gyakorolt hatás
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

A vélemény előadója: Izabela-Helena Kloc

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az e javaslatban szereplő, a közszektor számára biztosítandó hitelezési 
eszköz létrehozására irányuló javaslatot. A közszektornak különleges szerepe van abban, 
hogy előmozdítsa az Unió klímasemleges gazdaságra való átállásának folyamatát. Fel kell 
ismerni, hogy ennek összetevői – például a szociális beruházások, a földterületek 
rekultivációja és az energiaszegénység mérséklése – a rövid távú pénzügyi megtérülésen 
túlmutató értékkel bírnak, és külön kezelést igényelnek. A közszektor egyik kulcsfontosságú 
szerepe az, hogy beavatkozzon, ha a piac nem működik megfelelően. 

Különös figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, amelyek történelmileg nagymértékben 
függenek a szénbányászattól. A szénbányászati régiók szilárd alapokon nyugvó és egymással 
szoros kapcsolatban álló közösségeket hoztak létre. A szén jelentős gazdasági hajtóerő, amely 
mintegy 230 000 embernek biztosít munkát bányákban és erőművekben 11 uniós tagállam 31 
régiójában. A bányák bezárása e régiók számára jelentős társadalmi feszültséget jelent. 
Tekintettel a széles körben hangoztatott „senki ne maradjon le” jelmondatra, az előadó 
határozottan úgy véli, hogy az ezeken a területeken élő polgárok különös figyelmet 
érdemelnek.

Az előadó véleménye szerint a közszektornak biztosított hitelezési eszköznek rendkívül 
rugalmasnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a társadalmi, környezeti, gazdasági és 
energiabiztonsági kihívásokra reagáló beruházások széles körének finanszírozását. A rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe kell venniük, hogy az egyes tagállamok és régióik átalakulási 
folyamatában eltérőek a kiindulópontok, ezért lehetővé kell tenniük a költséghatékony átállási 
technológiák finanszírozását. 

Az előadó számos kulcsfontosságú módosítást javasolt, amelyek fő célja a szöveg 
rendelkezéseinek pontosítása.

Először is pontosította a kedvezményezett fogalommeghatározását. A „közszektorbeli 
jogalany” kifejezés egyaránt vonatkozik a közjogi szervként és a magánjog hatálya alá 
tartozó, közfeladatot ellátó szervként létrehozott jogalanyra. Úgy tűnik, hogy ez kizárja a 
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rendelet hatálya alól azokat a vállalkozásokat, amelyek formálisan nem közszektorbeli 
jogalanyok, azonban olyan fontos közfeladatokat látnak el, mint a hulladékgazdálkodás, az 
újrafeldolgozás, a városi közvilágítás stb. Az előadó úgy véli, hogy ez a kizárás nem indokolt, 
és megakadályozná számos létfontosságú közérdekű projekt megvalósítását, és ezért 
megfelelő változtatásokat javasolt. Figyelembe véve, hogy a „közfeladat” fogalmát nem 
határozzák meg és értelmezik egységesen a különböző nemzeti jogszabályokban, 
egyértelműen kijelentettük, hogy az, ha egy jogalany köz-magán társulásba (PPP-be) lép egy 
közjogi szervvel, közfeladat ellátásának minősül. Ily módon megoldódott az a kétértelműség, 
hogy a magánjogi szervezetnek általában véve is, azaz a PPP-t megelőzően és azon kívül is 
közfeladatot kell-e ellátnia, vagy ezzel szemben az, ha egy jogalany egy közjogi szervvel 
közös PPP-ben vesz részt, már közfeladat ellátásának minősül-e. 

Másodszor, az előadó hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az eszköz a beruházások 
széles körét fedje le. Foglalkozni kell az átállás folyamatából eredő és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben részletezett, szélesebb körű fejlesztési igényekkel.  Az 
ambiciózus uniós éghajlat-politikák miatt megszüntetett tevékenységek helyébe lépő új 
gazdasági tevékenységek előmozdítása és az érintett területek gazdasági diverzifikációjának 
fokozása érdekében az eszköznek az első pillérhez képest a beruházások szélesebb körére kell 
kiterjednie. A támogatható beruházások szélesebb körének tükröznie kell az érintett régiók 
szükségleteinek a méltányos átállásra vonatkozó területi terveikben kifejezett sajátosságait, 
például a közlekedés, a hulladékgazdálkodás, a közvilágítás, a távfűtés, az elosztás és az 
energiaátvitel terén. Ennek magában kell foglalnia a földgázba mint a megújuló 
energiaforrásokat támogató eszközbe történő beruházásokat, valamint a tüzelőanyag-váltás 
olyan hatékony és megfizethető módját, amely alacsonyabb kibocsátású megoldásokat biztosít 
a gazdaságok számára, és biztosítja, hogy az átállás költségeit ellenőrzés alatt tartsák.  

Harmadszor, az előadó úgy véli, hogy nem szabad, hogy harmadik felek határozzanak a 
valamennyi tagállam által elfogadott uniós politikák irányáról, ezért e rendeletek 
rendelkezéseinek elsőbbséget kell élvezniük a finanszírozási partnerek, köztük az EBB 
hitelezési politikájával szemben. Figyelembe véve a pénzügyi intézmények hitelezési 
politikáinak sokféleségét, amelyek gyakran kizárnak bizonyos típusú beruházásokat, fontos 
biztosítani, hogy az eszköz igazgatási megállapodásokat kössön a különböző pénzügyi 
partnerekkel, beleértve a nemzeti bankokat is, annak érdekében, hogy a tagállamok méltányos 
területi átállásra vonatkozó terveiben előirányzott szükséges közberuházások széles köre 
részesüljön finanszírozásban. A pénzügyi partnerek nyílt katalógusa lehetővé fogja tenni az 
eszköz szélesebb körű használatát a tagállamokban, és összhangban lesz az EK eddigi 
politikájával, amely lehetővé teszi a nemzeti fejlesztési bankok bevonását a közvetlenül az EK 
által kezelt pénzügyi eszközök végrehajtásába.

Negyedszer, az előadó azon a véleményen van, hogy a kedvezményezett projekteknek 
jogosultnak kell lenniük arra, hogy más uniós programok keretében támogatásban 
részesüljenek. E lehetőség megszüntetése a társfinanszírozás nehézségei miatt a kevésbé 
fejlett régiókban akadályozhatja az eszköz várható felhasználását.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
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módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el9 az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el9 az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljai megvalósuljanak, valamint hogy az 
Unióban 2050-ig hatékony, méltányos és 
szolidáris módon megvalósuljon a 
klímasemlegesség, figyelembe véve 
továbbá a Párizsi Megállapodás által 
meghatározott globális keretet az európai 
zöld megállapodás egy, a méltányos 
átállást támogató mechanizmust jelentett 
be, amely eszközöket biztosít az átállással 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak. Ugyanakkor az átállás 
kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség.

__________________ __________________
9 COM(2019)0640. 9 COM(2019)0640.

Módosítás 2

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

(1a) Az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek sikeréhez nem csak az 
éghajlat-politika tekintetében az Unión 
belüli változó sebességű átállás 
problémájával kell foglalkozni, hanem a 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
régiók közötti növekedésének és a 
potenciálisan hátrányosan érintett 
társadalmi csoportok elégedetlenségének 
kockázatával is. Rendkívül fontos, hogy az 
erőfeszítéseket az érintett területek, 
például a szénbányászati régiók gazdasági 
átalakítására és élénkítésére 
összpontosítsuk ahelyett, hogy a 
munkavállalók mobilitására számítanánk 
és kockáztatnánk egész régiók 
elnéptelenedését és stagnálását. Az átállás 
célkitűzései, valamint az Unió prioritásai 
és céljai – például a munkahelyteremtés, 
valamint a szegénység és az 
egyenlőtlenség csökkentése – közötti 
koherencia fenntartása érdekében 
hatékony támogatást kell nyújtani a helyi 
gazdaságok stabil beruházások révén 
történő diverzifikálásához és a 
fenntartható foglalkoztatás 
megteremtéséhez annak biztosítása 
érdekében, hogy az átállás által érintett 
ágazatokban foglalkoztatott 
munkavállalók visszakerüljenek a helyi 
munkaerőpiacra. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra, közösségekre és 
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összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

ágazatokra fog összpontosítani, amelyeket 
a fosszilis tüzelőanyagoktól – többek 
között széntől, tőzegtől és olajpalától – 
való függőségük vagy kibocsátásintenzív 
ipari tevékenységeik és foglalkoztatási 
szerkezetük okán az átállás a leginkább 
érint, és amelyek ugyanakkor kevesebb 
kapacitással rendelkeznek a szükséges 
beruházások finanszírozására. A méltányos 
átállást támogató mechanizmus három 
pillérből áll: a megosztott irányítás alatt 
álló Méltányos Átállást Támogató Alapból, 
az InvestEU keretében létrehozott célzott 
méltányos átállási programból, valamint az 
érintett régiókba irányuló további 
beruházásokat mozgósító közszektor-
hitelezési eszközből.

__________________ __________________
10 COM(2020)0021. 10 COM(2020)0021.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közszektornak különleges 
szerepe van abban, hogy előmozdítsa az 
Unió klímasemleges gazdaságra való 
átállásának folyamatát. Fel kell ismerni, 
hogy a klímasemleges gazdaság összetevői 
– például a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos és a tágabb körű 
dekarbonizációs fejlesztések, az 
ágazatközi innováció és a szociális 
beruházások – a rövid távú pénzügyi 
megtérülésen túlmutató értékkel bírnak, 
és külön kezelést igényelnek. A közszektor 
egyik kulcsfontosságú szerepe az, hogy 
beavatkozzon, ha a piac nem működik 
megfelelően.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által jóváhagyott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint az első pillérhez 
képest a beruházások szélesebb körére ki 
kell terjednie, azzal a feltétellel, hogy azok 
hozzájárulnak az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak 
megvalósulása és az Unióban 2050-ig a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági, munkaerőpiaci, 
energiabiztonsági és környezetvédelmi 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
Az átállás célja az erőforrás-
felhasználástól való függetlenedés és az 
üvegházhatású gázok nettó 
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átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

kibocsátásának megszüntetése, valamint 
az emberi egészségre és a környezetre 
ártalmas egyéb következmények – többek 
között a biodiverzitás csökkenése, az 
ökoszisztémák károsodása, a túlzott 
erőforrás-felhasználás és a vegyi 
szennyezés – visszaszorítása. Törekedni 
kell arra, hogy a támogatási 
mechanizmusok ne mélyítsék tovább az 
EU régiói között fennálló gazdasági 
egyenlőtlenségeket, hanem erősítsék a 
társadalmi kohéziót az Unió polgárai 
között. A támogatott beruházások 
kiterjedhetnek az energetikai és 
közlekedési infrastruktúrára, a távfűtési 
rendszerekre, a környezetbarát és 
fenntartható mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta és 
karbonszegény energiára és az 
energiahatékonysági intézkedésekre, 
többek között az épületek felújítására és 
átalakítására, a kutatásba és az innovációs 
tevékenységekbe való beruházásra, a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
támogatására, a városi környezeti 
infrastruktúrára, a kulturális és 
történelmi örökség védelmére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. A beruházások kiterjedhetnek 
a földterületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére is, kivéve, ha 
azok az EUMSZ 191. cikkében említett „a 
szennyező fizet” elvvel összhangban a 
környezeti károkért való felelősség 
hatálya alá tartoznak. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
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elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektor számára 
további forrásokat biztosítson az 
éghajlatvédelmi átálláshoz való 
alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági, környezeti és energiabiztonsági 
kihívások kezeléséhez, és hosszú távú 
munkalehetőségeket teremtsen a 
gazdasági struktúraváltás által leginkább 
érintett munkavállalók számára. A 
hitelezési eszköz keretében támogatható, 
jelentős pozitív környezeti hatással járó 
beruházások azonosításának elősegítése 
érdekében a környezeti szempontból 
fenntartható gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó uniós taxonómia alkalmazható.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A földgázzal kapcsolatos 
projekteknek támogathatónak kell 
lenniük, feltéve, hogy ezeket a 
beruházásokat a szén, a lignit, a tőzeg és 
az olajpala helyettesítésére szolgáló 
áthidaló technológiaként használják 
mindaddig, amíg más kibocsátásmentes és 
innovatív technológiákat nem vezetnek be 
olyan mértékben, amely elegendő az 
energiaellátás folyamatosságának és 
biztonságának, valamint az energia 
megfizethetőségének biztosításához, és 
amely bizonyítja, hogy jelentős mértékben 
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását, és lehetővé teszi a megújuló 
gázok további felhasználását. Az ilyen 
beruházásoknak szükségesnek kell 
lenniük a [MÁTA] 7. cikkével 
összhangban létrehozott, a méltányos 
területi átállásra vonatkozó tervek 
végrehajtásához, és bizonyítaniuk kell, 
hogy összhangban állnak az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
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történő elérésével.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A meg nem térülő eszközök 
kiküszöbölése és a közfinanszírozás lehető 
legköltséghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a kedvezményezett 
projekteknek hosszú távú hatást kell 
elérniük a környezetbarát átállás és a 
fenntarthatóság terén, és hozzá kell 
járulniuk a klímasemlegesség 2050-ig 
történő megvalósításához.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A klímasemlegességre való áttérés 
új gazdasági lehetőségeket is kínál. A 
megújuló energiaforrásokra épülő 
gazdaságra való átállás jelentős 
munkahelyteremtési potenciállal 
rendelkezik, amelyet ha megfelelően 
használnak ki, végső soron magas 
foglalkoztatási szintet eredményezhet a 
jelenleg a fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
területeken. A megújuló 
energiaforrásokra való átállás lehetőséget 
kínál a helyi közösségeknek, hogy aktív 
résztvevői és alakítói legyenek az 
energetikai átalakulásnak, és 
elmozduljanak az egyetlen iparág által 
meghatározott gazdasági struktúrától a 
több iparágra épülő modell irányába. 
Különösen a korábbi bányaterületek 
megújulóenergia-termelésre és -tárolásra 
való átalakítása és a megújulóenergia-
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infrastruktúra ezeken a területeken vagy a 
szomszédos területeken történő kiépítése 
biztosíthat zöld munkahelyeket a 
közösségek számára. Ezenkívül ez az 
átalakítás előmozdíthatja a decentralizált 
energiarendszer modelljén alapuló 
energiabiztonságot és rezilienciát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Különösen az 
energiahatékonyságra, a 
hulladékhierarchiának megfelelő 
hulladékgazdálkodásra és a 
szennyvízgazdálkodásra vonatkozó 
támogatott beruházásokat lehetne 
sikeresen végrehajtani a köz- és 
magánszféra partnerségei (PPP-k) révén. 
Ezért az eszköznek a köz-magán 
társulásokra is ki kell terjednie. Az eszköz 
révén támogatható kedvezményezett az a 
magánszervezet – függetlenül attól, hogy 
közszektorhoz tartozik-e vagy sem –, 
amely hosszú távú köz-magán társulásra 
lépett egy állami szervvel egy olyan 
projekt végrehajtása érdekében, amely 
megfelel az e rendeletben meghatározott 
kritériumoknak. Az, hogy köz-magán 
társulásra lép egy állami szervvel, 
közfeladat ellátásának minősül.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 

(14) Amennyiben a kereslet meghaladja 
a nemzeti szinten elkülönített 
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odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

finanszírozási forrásokat, a 
munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
alkalmasságát a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
célkitűzések és fejlesztési szükségletek 
teljesítéséhez, a regionális és területi 
konvergencia előmozdításának átfogó 
célkitűzését, a projekt összhatását a 
regionális munkaerőpiacra, valamint a 
támogatási elem jelentőségét a projekt 
életképessége szempontjából. Az e rendelet 
által létrehozott uniós támogatás így csak 
azon tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Tekintettel a támogatási 
komponens viszonylag alacsony szintjére, 
számos projekt esetében előfordulhat, 
hogy nem termel elegendő saját bevételt 
ahhoz, hogy kizárólag az eszköz révén 
kapott támogatással működjön. Ez a várt 
felhasználási aránytól való elmaradáshoz 
vezethet a kevésbé fejlett régiókban, ahol 
az alacsonyabb jövedelmű közintézmények 
nehézségekbe ütközhetnek a 
társfinanszírozás során. Ezért a 
támogatható projektek esetében a 
forrásokat ötvözni lehet a más uniós 
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programok keretében nyújtott 
támogatással.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek uniós támogatás 
nélkül nehezen tudják támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, továbbá az, hogy a 
közvetlen irányítás keretében koherens 
végrehajtási keretre van szükség. Mivel 
ezek a célkitűzések uniós szinten 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 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek nehezen tudják 
támogatni azokat az éghajlatvédelmi átállás 
és az energetikai átalakulás által 
leginkább érintett területek számára előnyt 
jelentő beruházásokat, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket a projektgazdák az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
finanszíroznának ugyanolyan időkeretek 
között vagy ugyanolyan mértékben, 
továbbá az, hogy a közvetlen irányítás 
keretében koherens végrehajtási keretre 
van szükség. Mivel ezek a célkitűzések 
uniós szinten 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 cél eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
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azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

azoknak az uniós területeknek, amelyek az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósítása és a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti, 
gazdasági és energiabiztonsági 
kihívásokkal szembesülnek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 ponr

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként hoztak létre, és amellyel a 
hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, egy köz- és 
magánszféra közötti partnerség (PPP) 
végrehajtásával megbízott vagy más 
közfeladatot ellátó szervként hoztak létre, 
és amellyel a hitelezési eszköz keretében 
támogatási megállapodást írtak alá;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 ponr

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „finanszírozási partnerek”: az EBB, 
más nemzetközi pénzügyi intézmények, 
nemzeti fejlesztési bankok és pénzügyi 
intézmények, amelyekkel a Bizottság 
igazgatási megállapodást ír alá a hitelezési 
eszköz keretében történő 
együttműködésről;

3. „finanszírozási partnerek”: az EBB, 
más nemzetközi pénzügyi intézmények, 
nemzeti és regionális fejlesztési bankok és 
pénzügyi intézmények, amelyekkel a 
Bizottság igazgatási megállapodást ír alá a 
hitelezési eszköz keretében történő 
együttműködésről;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „addicionalitás”: olyan projektek 
támogatása, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, amelyeket nem 
finanszíroznának az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül, és amelyek hozzájárulnak a 3. 
cikkben meghatározott általános 
célkitűzésekhez.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése az éghajlatsemleges 
gazdasággal kapcsolatos 2030-as uniós 
célkitűzéseknek megfelelő, klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való – a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban történő, és a 
versenyképesség erősítésének 
szükségességére reagáló – átállás  
folyamatából eredő súlyos társadalmi-
gazdasági kihívások és lehetőségek 
kezelése a tagállamok által a [MÁTA-
rendelet] 7. cikkével összhangban készített, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott uniós területek 
javára.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek 
támogatják a méltányos, hatékony és 
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tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

megfizethető energetikai átállást célzó 
intézkedéseket és megoldásokat, a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek 
összhangban állnak az Unió 
éghajlatvédelmi célkitűzéseivel, hosszú 
távú és fenntartható foglalkoztatást 
nyújtanak, nem generálnak elegendő saját 
bevételt, és amelyeket az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
finanszíroznának.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 
rendelet] [20.] cikkével létrehozott 
InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak 
és végrehajtási módszereinek megfelelően 
kell nyújtani.

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
projektek támogathatóságának 
megítéléséhez, valamint a támogatott 
projektek előkészítéséhez, kidolgozásához 
és végrehajtásához. A tanácsadási 
támogatást az [InvestEU rendelet] [20.] 
cikkével létrehozott InvestEU Tanácsadó 
Platform szabályainak és végrehajtási 
módszereinek megfelelően kell nyújtani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
az Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai céljai megvalósításából és 
2050-ig a klímasemleges gazdaság felé 
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kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

történő átállásból adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági, munkaügyi, energiabiztonsági 
vagy környezeti kihívások kezelése terén, 
és a méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben meghatározott területeket segítik, 
még akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

törölve

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A földgázhoz kapcsolódó projekteket 
támogathatónak kell tekinteni, feltéve, 
hogy az ilyen beruházások szükségesek a 
[MÁTA] 7. cikkével összhangban 
létrehozott, méltányos területi átállásra 
vonatkozó tervek végrehajtásához, 
valamint az alábbi, kellően indokolt 
körülmények fennállása esetén:
a) a beruházásokra olyan területeken 
kerül sor, amelyek a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól való nagyfokú függésük 
miatt különösen komoly kihívásokkal 
néznek szembe az energetikai átállás 
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 felhasználása fokozatos 
megszüntetésének felgyorsítása révén 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
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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 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 197. cikkében 
meghatározott kritériumoktól függetlenül e 
rendelet értelmében potenciális 
kedvezményezettként csak a valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként létrehozott közszektorbeli 
jogalanyok pályázhatnak.

A költségvetési rendelet 197. cikkében 
meghatározott kritériumoktól függetlenül e 
rendelet értelmében potenciális 
kedvezményezettként csak a valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, köz- és 
magánszféra közötti partnerséget 
megvalósító vagy más közfeladatot ellátó 
szervként létrehozott jogalanyok 
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pályázhatnak.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25%-át. Az 
olyan NUTS 2 szintű régiókban található 
projektek esetében, ahol az egy főre jutó 
GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-a 
és 100%-a között van az [új CPR] rendelet 
[102. cikkének (2) bekezdésében] 
említettek szerint, és amelyeket a 2014–
2020 közötti programozási időszakban 
kevésbé fejlett régiókként soroltak be, a 
támogatás összege nem haladhatja meg a 
finanszírozási partner által nyújtott hitel 
összegének 25%-át.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 131. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 

(1) A költségvetési rendelet 131. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 
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megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított két éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított három éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az EBB-től eltérő finanszírozási 

partnerek kiválasztása
A Bizottság meghatározza az EBB-től 
eltérő finanszírozási partnerek 
kiválasztására vonatkozó feltételeket és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.
A költségvetési rendelet 154. cikkében 
meghatározott pillérértékelési eljárást 
sikeresen teljesítő, az EBB-től eltérő 
finanszírozási partnerek is jogosultak az 
eszköz végrehajtására.
Az EBB-től eltérő finanszírozási 
partnerek kiválasztására vonatkozó 
kritériumoknak tükrözniük kell az eszköz 
célkitűzéseit. A finanszírozási partnerek 
kiválasztásakor a Bizottság különösen a 
finanszírozási partnerek alábbiakra 
vonatkozó kapacitásait veszi figyelembe:
a) a saját források révén maximalizálja az 
uniós támogatási komponens hatását;
b) biztosítja a hitelezési eszköz megfelelő 
földrajzi diverzifikációját, és tegye 
lehetővé a kisebb projektek 
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finanszírozását;
c) biztosítja az átláthatóságot és az egyes 
projektekre vonatkozó információkhoz 
való nyilvános hozzáférést;
d)  biztosítja, hogy az eszköz keretében 
támogatásra kiválasztott projektek 
összhangban legyenek az eszköz 
célkitűzéseivel, valamint az Unió 2030-ra 
kitűzött, az éghajlatra és az energiára 
vonatkozó céljaival, illetve az éghajlat 
szempontjából semleges gazdaság 2050-ig 
való elérésének céljával;
e)  integrálja a környezeti, éghajlati, 
társadalmi és irányítási tényezők 
elemzését a projektek kiválasztásába és 
értékelésébe.
A Bizottság közzéteszi a kiválasztás 
eredményeit.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletnek az (1) 
bekezdésben említett mutatók módosítása 
révén történő módosítására vonatkozóan.

(3) Amennyiben a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett időközi értékelés 
megállapítja, hogy a II. mellékletben 
szereplő mutatók nem teszik lehetővé az 
eszköz megfelelő értékelését, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek az 
(1) bekezdésben említett mutatók 
módosítása révén történő módosítására 
vonatkozóan.

Módosítás 29

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

14a. cikk
Átláthatóság

(1) A kedvezményezettek biztosítják az 
ezen eszköz keretében végzett cselekvés 
átláthatóságát, a nyilvánosság érdekében 
és a közszféra információinak és a 
közfinanszírozású információknak az 
egész Unióban történő széles körű további 
felhasználásának érdekében. A 
2019/1024/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
nyílt, géppel olvasható formátumban 
online közzéteszik a finanszírozott 
projektekre vonatkozó releváns 
információkat, például a projekt leírását, 
a hatásvizsgálatot, az értékelést és az 
ellenőrzési jelentéseket.
(2) A pénzügyi partnerek minden 
egyes finanszírozott projektre vonatkozó 
lényeges információt közzétesznek, és 
ezeket az információkat a honlapjukon 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, a 
bizalmas kezelésre és a szakmai 
titoktartásra vonatkozó alkalmazandó 
uniós és nemzeti szabályok sérelme 
nélkül.
(3) A Bizottság biztosítja a 
kedvezményezettekre vonatkozó 
információk közzétételét a költségvetési 
rendelet 38. cikkének megfelelően.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2025. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 

(2) A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2025. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 
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hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez.

hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez. Az 
értékelésben azt is elemezni kell, hogy a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás hogyan járult hozzá az EU 
fenntarthatóság-politikai célkitűzéseinek, 
különösen az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak, 
valamint a klímasemleges gazdaságra 
való, 2050-ig tartó átállás 
megvalósításához.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Megmentett munkahelyek száma

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A létrehozott nettó munkahelyek 
száma

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. a támogatott térség GDP-jére 
gyakorolt hatás
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

A Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

A vélemény előadója: Cristina Maestre Martín De Almagro

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról1, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról1, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljai megvalósuljanak, továbbá, hogy 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely támogatást és 
eszközöket biztosít az éghajlatváltozással 
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legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak, amelyek az érintett 
régiók elnéptelenedéséhez vezetnek. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség, 
amelyek az Unió részéről ambiciózus 
finanszírozást igényelnek, és bár a 
tagállamok kiinduló helyzete eltérő, a 
legkevésbé fejlett régiók, a legkülső 
régiók, a hegyvidékek, a szigetek, a gyéren 
lakott, vidéki, távoli és földrajzilag 
hátrányos helyzetű, kis népességű 
területek azok, ahol nehezebb 
végrehajtani a klímasemlegességre való 
energetikai átállást.  

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt2, amely létrehozza a méltányos 
átállást támogató mechanizmust; ez azokra 
a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt2, amely létrehozza a méltányos 
átállást támogató mechanizmust; ez azokra 
a régiókra, emberekre és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket/akiket az 
átállás a fosszilis tüzelőanyagoktól – 
többek között széntől, tőzegtől és 
olajpalától – való függőségük vagy 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységeik 
okán az átállás által leginkább érint, és 
amelyek/akik ugyanakkor kevesebb 
kapacitással rendelkeznek a szükséges 
beruházások finanszírozására. A méltányos 
átállást támogató mechanizmus három 
pillérből áll: a megosztott irányítás alatt 
álló Méltányos Átállást Támogató Alapból, 
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célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

az InvestEU keretében létrehozott célzott 
méltányos átállási programból, valamint az 
érintett régiókba irányuló további 
beruházásokat mozgósító közszektor-
hitelezési eszközből.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el.3 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el.3 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az (EU) 
2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdésében3a meghatározott, 2030-ra 
vonatkozó uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való 2050-ig történő átállás, és 
amelyek kevesebb kapacitással 
rendelkeznek az átállás társadalmi és 
környezeti kihívásainak kezelésére. A 
partnerségi elvnek a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkében említett, méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek kidolgozására, 
végrehajtására, nyomon követésére és 
értékelésére kell vonatkoznia.

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3aAz 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 
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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 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket, kellően figyelembe véve a 
fejlesztendő terület jellemzőit és 
potenciálját. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, ki kell 
egészíteniük azokat, és szinergiákat kell 
biztosítaniuk azokkal. Ezeknek a 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a 2030-ra kitűzött 
kibocsátáscsökkentési célokkal is, és arra 
kell irányulniuk, hogy 2050-ig 
megvalósuljon a klímasemleges gazdaság.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 

(5) Az átállás által legrosszabbul 
érintett területek gazdasági 
diverzifikációjának fokozása érdekében a 
hitelezési eszköznek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírtak szerint 
a beruházások széles körére ki kell 
terjednie, azzal a feltétellel, hogy azok 
hozzájárulnak az Unió 2030-ra vonatkozó 
energia- és éghajlat-politikai céljainak 
megvalósulásához, és a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A 
támogatott beruházások kiterjedhetnek az 
intelligens energetikai rendszerekre, 
környezetbarát és dekarbonizált 
közlekedési ágazati infrastruktúrára, 
magas hatékonyságú távfűtési 
hálózatokra, a karbonsemleges, intelligens 
és fenntartható mobilitásra, a kutatási és 
innovációs tevékenységekbe – többek 
között az egyetemekbe és az állami 
kutatóintézetekbe – történő, és a fejlett és 
piacképes technológiák átadását 
előmozdító beruházásokra, a 
digitalizációba, digitális innovációba és 
digitális konnektivitásba való 
beruházásokra, ideértve a digitális és 
precíziós gazdálkodást,  a 
hulladékhierarchiának megfelelő 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, az elnéptelenedés 
folyamat ellni küzdelemre, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, amennyiben a 
„a szennyező fizet” elv nem alkalmazható, 
valamint a továbbképzésre és átképzésre, 
az oktatásra és a szociális infrastruktúrára, 
beleértve a szociális lakásokat is, valamint 
a régiók digitális lefedettségére és a széles 



RR\1216169HU.docx 85/108 PE655.767v02-00

HU

kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

sávú internet kapcsolatok javítására. 
Valamennyi finanszírozott projektnek 
összhangban kell lennie a 2030-ra kitűzött 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel, ezért a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
ezek a projektek megfelelnek-e a 
kibocsátáscsökkentés céljának. Az 
infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, 
amelyek növelik a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet, valamint a 
válságreagálási képességek 
összehangolását, különösen azokban a 
régiókban, amelyeket az elmúlt évek 
szélsőséges időjárási eseményei súlyosan 
érintettek. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel, és az éghajlatvédelmi átállás 
hatása miatt nem élvezhették a méltányos 
átállást támogató mechanizmus első 
pillérének – a Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak – az előnyeit. Az olyan 
beruházások támogatásával, amelyek nem 
termelnek elegendő bevételt, a hitelezési 
eszköz azt célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. Az érintett területek illetékes 
helyi és regionális hatóságait, gazdasági 
és szociális partnereit, valamint civil 
társadalmát az (EU) … /… [az új CPR] 
rendelet 6. cikkében foglalt partnerségi 
elvvel összhangban be kell vonni a 
hitelezési eszköz által támogatott 
beruházások azonosításának folyamatába. 
A hitelezési eszköz keretében támogatható, 
jelentős pozitív környezeti hatással járó 
beruházások azonosításának elősegítése 
érdekében a környezeti szempontból 
fenntartható gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó uniós taxonómiát kell 
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alkalmazni. A Covid19 számos uniós 
régióra gyakorolt pusztító 
következményeit, valamint a vírus 
egyenlőtlen hatását is figyelembe kell 
venni annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás a legkedvezőtlenebbül érintett 
régiókba irányuljon.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gazdasági, területi és társadalmi 
kohézió fokozására irányuló törekvésekkel 
összefüggésben a hitelezési eszköznek 
emellett hozzá kell járulnia az 
egyenlőtlenségek felszámolásához, a 
nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, a nemi dimenzió 
érvényesítéséhez, továbbá a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 2. cikkével, az EUMSZ 
10. cikkével és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikkével összhangban. A 
hitelezési eszköz végrehajtásának 
valamennyi szakaszában érintett érdekelt 
feleknek kötelezettséget kell vállalniuk az 
egyenlőség előmozdítására, és különösen 
biztosítaniuk kell a nőkre gyakorolt hatás 
figyelembevételét, tekintettel arra, hogy a 
nőket aránytalanul nagy mértékben érinti 
az éghajlatváltozás és az átállási folyamat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 

(12) A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
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előmozdítása érdekében a tanácsadási 
támogatáshoz szükséges forrásokat is 
biztosítani kell.

előmozdítása érdekében a tanácsadási 
támogatáshoz és szakértelemhez szükséges 
forrásokat is biztosítani kell.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
A .../... rendelet [az új CPR] [102. 
cikkének (2)] bekezdésében 
meghatározottak szerint a kevésbé fejlett 
régiók igényeit is figyelembe kell venni. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, követve a 
szükségletalapú megközelítést és 
előmozdítva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót, előnyben részesítve 
különösen azon kevésbé fejlett régiókat, 
amelyek alacsonyabb közberuházási 
kapacitásokkal rendelkeznek.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük az (EU) … /... 
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által meghatározott releváns 
kritériumokat, a projekt azon képességét, 
hogy teljesítse a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek céljait, az Unió 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak 
eléréséhez való hozzájárulást, a 2050-ig 
megvalósítandó éghajlatsemlegességet, a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítására és a régiók közötti 
fejlettségbeli szakadék csökkentésére 
irányuló átfogó célkitűzést, valamint a 
támogatási elem jelentőségét a projekt 
életképessége szempontjából, továbbá a 
tagállamoknak az európai zöld 
megállapodásban kitűzött éghajlat-
politikai célkitűzésekkel kapcsolatos 
elkötelezettségét. A Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a 
munkaprogramban figyelembe veszik és 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget 
és a nemi dimenzió érvényesítését. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
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következetesség.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban, az ilyen 
támogatásokat a körülményeknek 
megfelelően kell alakítani. Figyelembe 
véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókban működő 
közszektorbeli intézmények általában 
alacsonyabb közberuházási kapacitással 
rendelkeznek, az ilyen szervezeteknek 
nyújtott hitelekre alkalmazott támogatási 
rátáknak viszonylag magasabbnak kell 
lenniük.

(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban, valamint azt, 
hogy e régiók megfelelnek-e az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó célkitűzéseknek, 
az ilyen támogatásokat a körülményeknek 
megfelelően kell alakítani. Figyelembe 
véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókban, az EUMSZ 349. 
cikkében meghatározott legkülső 
régiókban, valamint a vidéki, a ritkán 
lakott és az elnéptelenedett területeken 
működő közszektorbeli intézmények 
általában alacsonyabb közberuházási 
kapacitással rendelkeznek, az ilyen 
szervezeteknek nyújtott hitelekre 
alkalmazott támogatási rátáknak 
viszonylag magasabbnak kell lenniük.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés. A költségvetési 

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés, valamint a kitűzött 
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rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az 
uniós finanszírozási programok 
végrehajtása során a koherencia biztosítása 
érdekében a költségvetési rendeletet 
alkalmazni kell az e hitelezési eszköz 
keretében nyújtott támogatási komponensre 
és a tanácsadási támogatás forrásaira.

kibocsátás-csökkentési célokkal 
kapcsolatos megfelelőség hiánya esetén. A 
Bizottságnak, miután értesítette az érintett 
tagállamot az uniós támogatás 
csökkentéséről vagy megszüntetéséről, 
közölnie kell a Tanáccsal és az Európai 
Parlamenttel a csökkentés vagy 
megszüntetés indokait. A költségvetési 
rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az 
uniós finanszírozási programok 
végrehajtása során a koherencia biztosítása 
érdekében a költségvetési rendeletet 
alkalmazni kell az e hitelezési eszköz 
keretében nyújtott támogatási komponensre 
és a tanácsadási támogatás forrásaira.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Bármely észlelt 
szabálytalanságról értesíteni kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel és a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel 
összhangban igazgatási vizsgálatokat – 
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármely más jogellenes tevékenység, 
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Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 
eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a rendelkezésre álló, 
a hitelezési eszköz teljes pénzügyi 
keretösszegének arányában kifejezett 
nemzeti előirányzatoknak az egyes 
tagállamok számára történő meghatározása 
céljából. 
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alkalmazásából származnak.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2030-ig teljesítendő uniós éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzések 
megvalósítása és a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódóan súlyos társadalmi, 
környezeti és gazdasági kihívásokkal 
szembesülnek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként hoztak létre, és amellyel a 
hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, egy köz- és 
magánszféra közötti partnerség (PPP) 
végrehajtásával megbízott vagy más 
közfeladatot ellátó szervként hoztak létre, 
és amellyel a hitelezési eszköz keretében 
támogatási megállapodást írtak alá;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban létrehozott és a 

5 „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban és az (EU) … /… 
[az új CPR] rendelet 6. cikkében 
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Bizottság által jóváhagyott terv; meghatározott partnerségi elvnek 
megfelelően létrehozott, valamint a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése a tagállamok által a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
készített, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott uniós 
területek javára, valamint hozzájárulás az 
Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseinek 
teljesítéséhez és a klímasemlegesség 2050-
ig történő eléréshez, összhangban a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az 
olyan, környezeti szempontból 
fenntartható projektek finanszírozását, 
amelyek nem generálnak elegendő saját 
bevételt, és amelyeket az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
finanszíroznának. Különös figyelmet kell 
fordítani a .../... rendelet [az új CPR] [102. 
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cikkének (2)] bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókra. 
A hitelezési eszköz ezenkívül előmozdítja 
majd a klímasemleges, környezeti 
szempontból fenntartható és gazdaságilag 
és társadalmilag igazságos gazdaságra 
való átállást, amely biztosítja az Unió 
területei közötti társadalmi kohéziót.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 
rendelet] [20.] cikkével létrehozott 
InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak 
és végrehajtási módszereinek megfelelően 
kell nyújtani.

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást és szakértelmet 
nyújtson a támogatható projektek 
előkészítéséhez, kidolgozásához és 
végrehajtásához. A tanácsadási támogatást 
az [InvestEU rendelet] [20.] cikkével 
létrehozott InvestEU Tanácsadó Platform 
szabályainak és végrehajtási módszereinek 
megfelelően kell nyújtani.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, valamint a finanszírozási 
partnerek igazgatási kiadásait és díjait.

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, 
tájékoztatási, kommunikációs, 
népszerűsítési és értékelési 
tevékenységekre, beleértve a vállalati 
információs és technológiai rendszereket, 
valamint a finanszírozási partnerek 
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igazgatási kiadásait.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk (új)
Hozzáférés a forrásokhoz

(1) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltételeként kell megszabni a 
klímasemlegesség 2050-re történő 
elérésére vonatkozó nemzeti célkitűzés 
elfogadását. Azon tagállamok esetében, 
amelyek még nem határoztak meg nemzeti 
klímasemlegességi célt, nemzeti 
allokációiknak csupán 50%-át szabadítják 
fel, míg a fennmaradó 50%-ot azután kell 
rendelkezésre bocsátani, miután 
elfogadták ezt a célt.
(2) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltételeként kell megszabni a 
jogállamiság elvének tiszteletben tartását, 
amely alapvető előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és 
hatékony uniós finanszírozásnak, 
valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartását, ideértve az olyan kisebbségek, 
mint az LMBTI-személyek jogait, 
amelyeket több tagállamban is aláásnak 
LMBTI-mentes övezetek létrehozásával. A 
Bizottságnak vissza kell utasítania az 
olyan helyi hatóságoktól érkező 
kérelmeket, amelyek „LMBTI-
mentességre” vonatkozó nyilatkozatokat 
fogadtak el.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor előnyben kell részesíteni a 
.../... rendelet [az új CPR] [102. cikkének 
(2)] bekezdésében meghatározott kevésbé 
fejlett régiókat, és figyelembe kell venni, 
hogy biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában. 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 17. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja a 
[MÁTA-rendelet] I. mellékletében 
meghatározott módszer alkalmazása 
alapján az egyes tagállamokra eső 
részesedést, valamint a .../... rendelet [az 
új CPR] [102. cikkének (2)] bekezdésében 
meghatározott kevésbé fejlett régiók 
igényeinek figyelembevételével az 
átcsoportosítási tényező alkalmazását a 
rendelkezésre álló összes forrás százalékos 
arányában. 
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági, demográfiai vagy környezeti 
kihívások kezelése terén, hozzájárulnak az 
Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseinek 
teljesítéséhez és a klímasemlegesség 2050-
ig történő eléréshez, és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervben 
meghatározott területek javát szolgálják, 
még akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projektek környezeti szempontból 
fenntarthatók, összhangban az (EU) 
2020/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben14a meghatározott 
kritériumokkal;

____________________
14aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/852 rendelete (2020. június 18.) a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról, valamint az 
(EU) 2019/2088 rendelet módosításáról 
(HL L 198., 2020.6.22., 13 o.)
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban, vagy elégtelen 
támogatásban részesülnek;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projektek nem támogatnak az 
(EU) .../... rendelet [MÁTA-rendelet] [5.] 
cikke alapján kizárt tevékenységeket.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a projektek biztosítják, hogy 
tevékenységük nem jár munkahelyek, tőke 
vagy termelési folyamatok egyik 
tagállamból egy másikba való 
áthelyezésével.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az 
1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben14b meghatározott, 
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haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

olyan NUTS 2 szintű régiókban található 
projektek esetében, ahol az egy főre jutó 
GDP nem haladja meg az EU-27 átlagos 
GDP-jének 75%-át az [új CPR] rendelet 
[102. cikkének (2) bekezdésében] 
említettek szerint, továbbá az olyan 
átmeneti régiókban végrehajtott projektek 
esetében, ahol a GDP az EU-27 átlagos 
GDP-jének 75–100%-a között van, és 
amelyeket a 2014–2020-as pénzügyi terv 
„fejlődésben lemaradt térségként” sorolt 
be, valamint az EUMSZ 349. cikke 
szerinti legkülső régiók tekintetében a 
támogatás összege nem haladhatja meg a 
finanszírozási partner által nyújtott hitel 
összegének 25%-át.

__________________
14b 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 30

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetekben a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege a vissza 
nem térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban csökkenthető, 
vagy a vissza nem térítendő támogatásra 
vonatkozó megállapodás megszüntethető, 
és a kapcsolódó kifizetett összegek 
visszakövetelhetők.

Ilyen esetekben a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege a vissza 
nem térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban csökkenthető, 
vagy a vissza nem térítendő támogatásra 
vonatkozó megállapodás megszüntethető, 
és a kapcsolódó kifizetett összegek 
visszakövetelhetők. A vissza nem térítendő 
támogatás összege csökkenthető, vagy a 
vissza nem térítendő támogatásra 
vonatkozó megállapodás megszüntethető, 
ha a félidős felülvizsgálat a 3. cikkben 
megállapított célkitűzéseknek való meg 
nem felelést állapít meg.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is.

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el ilyen munkaprogramok 
elfogadására. A munkaprogramok 
meghatározzák a támogathatósági 
feltételeket és az odaítélési kritériumokat, 
figyelembe véve az (EU) 2020/852 
rendeletben megállapított vonatkozó 
kritériumokat, a projekt azon képességét, 
hogy teljesítse a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
célkitűzéseket és kielégítse a fejlesztési 
szükségleteket, az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai, valamint 
klímasemlegességi céljainak 2050-ig 
történő eléréséhez való hozzájárulást, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. A 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy a munkaprogramban figyelembe 
veszik és előmozdítják a nemek közötti 
egyenlőséget és a nemi dimenzió 
érvényesítését. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Értékelés és felülvizsgálat

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A végrehajtási időszak végén, de 
legkésőbb 2031. december 31-ig végleges 
értékelő jelentést kell készíteni a hitelezési 
eszköz eredményeiről és hosszú távú 
hatásairól.

(3) A végrehajtási időszak végén, de 
legkésőbb 2031. december 31-ig végleges 
értékelő jelentést kell benyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
hitelezési eszköz eredményeiről és hosszú 
távú hatásairól annak megállapítása 
érdekében, hogy a finanszírozott projektek 
hozzájárultak-e az adott régiók gazdasági, 
társadalmi, demográfiai és környezeti 
kihívásaival való szembenézéshez. Ez a 
végső értékelés felméri az eszköz 
hozzájárulását az Unió 2030-ra kitűzött 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak 
eléréséhez és az klímasemleges gazdaság 
2050-ig történő megvalósításához, 
valamint az eszköz keretében nyújtott 
támogatás társadalmi és gazdasági 
hatását, beleértve a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására gyakorolt 
hatást is.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 14. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
2028. december 31-ig terjedő időszakra 

(2) A Bizottságnak a 6., 13. és 14. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
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szól. terjedő időszakra szól.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az 14. 
cikkben 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 6., 13. és 
14. cikkben 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 36

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek, a nemzeti és 
regionális hatóságok támogatásával 
biztosítják a hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatás láthatóságát, 
különösen a projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy különféle 
kommunikációs csatornák 
igénybevételével célzott információkat 
juttatnak el többféle közönségnek, köztük a 
médiának, a közösségi médiának és a 
nyilvánosságnak.
Az uniós támogatással kapcsolatos 
tájékoztatást egyértelmű, elérhető és vonzó 
módon, többféle kommunikációs csatorna 
használatával kell biztosítani.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 
projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel kapcsolatban, 
biztosítja a finanszírozott projektekkel és 
azok eredményeivel kapcsolatos 
információk átláthatóságát és az ilyen 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférést, és méri az üzenetek 
hatékonyságát. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az éghajlatvédelmi átállás által 
érintett régiók elnéptelenedésének 
megállítása 
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