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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

2. Az a követelmény, hogy a MÁTA allokációját a megfelelő strukturális alapokkal 
párosítsák, előzetesen megszabja a vonatkozó alapok felhasználását/ előzetesen 
felhasználja/lefoglalja az adott alapokat. A tagállamoknak kell eldönteniük, hogy 
gazdasági, társadalmi és területi jellemzőik alapján hogyan osztják el nemzeti 
keretüket, feltéve, hogy ez az elosztás megfelel az uniós jogi keretnek. Ha 
megköveteljük, hogy a MÁTA allokációját össze kell egyeztetni a kohéziós 
finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok számára, ami pluszterhet 
jelentene.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

1 Az Európai Parlament állásfoglalása (2019. október 10.) a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját 
forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP).
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 

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

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően, amely 
az uniós költségvetésből és a kapcsolódó 
eszközökből legalább 1 billió eurót 
mobilizál a fenntartható beruházásokra a 
következő tíz évben, a méltányos átállási 
mechanizmusnak, amely legalább 100 
milliárd eurót mobilizál, támogatnia kell 
az átállás által érintett régiók 
munkavállalóit és polgárait, kiegészítve a 
2021–2027 közötti többéves pénzügyi 
keret megfelelő programjainak zöld 
átállást támogató fellépéseit. Hozzá kell 
járulnia az Unió 2050-ig történő 
klímasemlegességre való átállásából adódó 
társadalmi és gazdasági következmények 
kezeléséhez, különös tekintettel a 
folyamatban érintett munkavállalókra, 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

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

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 7

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

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

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az [Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság között a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló]+ 
intézményközi megállapodás [17.] 
cikkével összhangban a pénzügyi 
keretösszeg képezi az éves költségvetési 
eljárás során az elsődleges 
referenciaösszeget az Európai Parlament 
és a Tanács számára, és a költségvetési 
hatóság határozata alapján növelhető. 
Emellett a MÁTA pénzügyi keretösszeg 
további tagállami hozzájárulásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal is növelhető, amelyek a 
költségvetési rendelet 21. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott eseteken felüli külső 
címzett bevételnek minősülnek.
_____________
+ A hivatkozás a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó intézményközi 
megállapodásnak megfelelően frissítendő.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat, és 
emellett szolgálnia kell az Unió természeti 
tőkéjének védelmét, megőrzését és 
gyarapítását, valamint elő kell mozdítania 
az egészséget és a jóllétet a környezeti 
kockázatok és hatások összefüggésében. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. A 
támogatást azon közvetve érintett 
ágazatok és munkahelyek számára is 
elérhetővé kell tenni, amelyek a fosszilis 
tüzelőanyagok értékláncától és az 
üvegházhatásúgáz-intenzív ipari 
folyamatoktól függenek, például 
munkavállalók átképzésére. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
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való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok – köztük 
[az ESZA+-ról szóló] (EU) .../... rendelet 
szerinti energiaszegénység által sújtott és 
leginkább sérülékeny személyek – 
védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell 
terjednie az érintett munkavállalók 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, ágazatokon átívelően 
megvalósítsa a nemek közötti egyensúlyt, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz A nettó 
munkaerőpiaci hatás új, jó minőségű 
munkahelyeken keresztül történő 
létrehozása az éghajlatvédelmi átállás, 
valamint a méltányos átállási 
mechanizmus és a MÁTA általános célja.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
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11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
újrapozicionálásának megkönnyítése 
érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a 
kkv-kba történő termelőberuházásokat. 
Termelőberuházás alatt olyan, a 
vállalkozások állóeszközbe vagy 
immateriális javakba való beruházások 
értendők, amelyek célja termékek és 
szolgáltatások előállítása, hozzájárulva 
ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a 
foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
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jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben, azoknak fenntarthatónak 
kell lenniük, és összhangban kell lenniük 
az energiahatékonyság elsődlegessége 
elvével. A belső piac és a kohéziós politika 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésében felsorolt összes kategória 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. A 
vállalkozásoknak nyújtott 
termelőberuházások nem torzíthatják a 
vállalkozások közötti versenyt.

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas és koherens 
programozása végett, a tagállamoknak – a 
helyi és regionális önkormányzatokkal és 
a szociális partnerekkel 
együttműködésben – elő kell készíteniük, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait önkéntes 
alapon meg lehet erősíteni az ERFA-ból és 
az ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással, amennyiben ez a 
kiegészítés igazolható, és nem akadályozza 
helyi szinten azoknak a célkitűzéseknek a 
megvalósítását, amelyekre az ERFA-t és 
az ESZA+-t kiosztják. Egy önálló MÁTA-
program alternatívaként is elkészíthető, 
amennyiben objektív körülmények 
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indokolják az ilyen cselekvési irányt.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a tagállamok 
az összes releváns érdekelt féllel szoros 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket készítenek, 



AD\1207374HU.docx 19/42 PE648.513v02-00

HU

készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

amelyben a nemzeti energia- és 
klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát A Bizottság 
e célból létrehozza a méltányos átállási 
platformot, amely valamennyi érintett 
ágazat vonatkozásában lehetővé teszi a 
tapasztalatok, a tanulságok és a bevált 
módszerek két- és többoldalú cseréjét, 
melynek során a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek. Ezenkívül a 
méltányos átállást támogató terveknek 
összhangban kell lenniük az (EU) .../... [új 
CPR] rendelet [23.] cikkében említett 
vonatkozó területi stratégiákkal, ideértve 
az intelligens szakosodási stratégiákat 
(S3), a nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveket és a szociális jogok 
európai pillérét, a MÁTA kialakítása és 
végrehajtása érdekében, amely magában 
foglalja a regionális gazdaságok 
diverzifikációjára irányuló helyi, 
regionális, nemzeti és uniós erőfeszítések 
stratégiai koordinációját, miközben 
biztosítja a méltányos és tisztességes 
átmenetet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Minden tagállamnak támogatnia 
kell az Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességi célját, hogy az 
ökológiai átállás sikeres legyen. Azok a 
tagállamok, amelyek még nem vállalták e 
célkitűzésnek a teljesítését, csak részleges 
hozzáférést kapnak a MÁTA szerinti 
nemzeti költségvetéshez. Ilyen esetben a 
tagállamok azon régiói élveznek előnyt, 
amelyek e célkitűzést vállalták.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása, a 
foglalkoztatás bővítése és a 
környezetromlás megakadályozása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek nagyobb 
egységeknek, úgymint a NUTS 3. szintű 
régióknak kell megfelelniük, illetve ezek 
részei lehetnek. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait és szükségleteit, és oly módon 
kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. Az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében a terveknek 
részletesen ismertetniük kell az egyéb 
uniós programokkal és a Méltányos 
Átállást Támogató Alap pilléreivel, 
valamint – adott esetben – a 
Modernizációs Alappal való szinergiákat 
és komplementaritást. A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy 
adott esetben a MÁTA-ból támogatott) 
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programok részeit kell képezniük. A 
tagállamok kérésére a Bizottság technikai 
segítséget nyújt, amennyiben azok nem 
rendelkeznek a szükséges adminisztratív 
kapacitással, vagy nehézségekbe ütköznek 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
terv kidolgozásakor.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 34

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

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

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

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 
szinten még nem kötelezték el magukat az 
Unió klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére vonatkozó célkitűzése mellett, a 
nemzeti allokációjuk harmadának („nem 
befagyasztott rész”) erejéig férhetnek 
majd hozzá a MÁTA-hoz, az allokáció 
további két harmada („befagyasztott 
rész”) pedig a szóban forgó kötelezettség 
vállalása esetén válik majd elérhetővé a 
számukra. Ilyen esetben azok a régiók, 
amelyek elkötelezik magukat az adott 
célkitűzés megvalósítása mellett, 
elsődlegesen hozzáférnek a nemzeti 
allokáció befagyasztott részéhez.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 

törölve
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a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből 
származó források

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 41

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

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

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) .../... [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az 
(1) bekezdésben említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

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

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elvnek való megfelelés biztosítása mellett.
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Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése, különös 
tekintettel azokra, akik iskolai végzettsége 
nem megfelelően kihasznált vagy 
alacsony;

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

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

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci 
befogadása, biztosítva az egyenlő 
hozzáférést és a nemek közötti 
egyenlőséget;
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 61

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

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

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AD\1207374HU.docx 35/42 PE648.513v02-00

HU

MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

átcsoportosított forrásokat. A MÁTA-
prioritásra önként átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege nem 
veszélyeztetheti az ERFA és ESZA+ 
szerinti prioritások megfelelő 
finanszírozását. Az átcsoportosított 
hozzájárulások nem haladhatják meg a 
tagállam számára az ERFA és az ESZA+ 
keretében eredetileg elkülönített források 
20%-át, és nem haladhatják meg a MÁTA 
prioritásából származó támogatás 
összegének 60%-át.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 66

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

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

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

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni minden érintett partnert, és az e 
cikk (1) bekezdésében említett érintett 
területek földrajzi szintjén az érdekelt 
feleket, alulról építkező megközelítés 
szerint.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
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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.

A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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