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Módosítás 9
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C alatt tartását kitűző Párizsi 
Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre, 
valamint 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 
teljesen megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
történő teljesítéséhez kapcsolódó gazdasági 
és társadalmi kihívások kezeléséhez, 
valamint támogatja és segíti az Unió 
régióit és lakóit társadalmi, 
munkaerőpiaci és gazdasági szempontból.

_________________ _________________
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.

Or. en
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Módosítás 10
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C alatt tartását kitűző Párizsi 
Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre, 
valamint 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.

Or. en

Módosítás 11
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 12
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 13
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak és mindenki számára 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, 
és biztosítania kell, hogy senki ne 
maradjon le a fejlődés folyamatában. 
Ezért az Uniónak, a tagállamoknak, 
valamint a különböző regionális és helyi 
szereplőknek kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás társadalmi, 
munkaerőpiaci és gazdasági 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell, a kedvező 
hatásokat – mint például az új, 
tisztességes és fenntartható munkahelyek 
létrehozását vagy a levegőminőség 
javítását – pedig támogatniuk kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.
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Or. en

Módosítás 14
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági, környezeti és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell, biztosítva, 
hogy a beruházásokat azon gazdasági 
tevékenységek felé tereljék, amelyeknek a 
legpozitívabb környezeti hatásuk van, és 
amelyek a helyi gazdaságoknak 
megvalósítható, hosszú távú jövőképet, 
illetve jövőbiztos foglalkoztatási esélyeket 
biztosítanak. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 15
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A MÁTA-nak pénzügyi támogatási 
és segítő mechanizmusnak kell lennie 
azon jól teljesítő országok és régiók 
számára is, amelyek az elmúlt évek során 
már jelentős erőfeszítéseket tettek a 
fenntarthatóbb energiaellátásra és az 
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uniós klímasemlegességre való áttérés 
irányába;

Or. it

Módosítás 16
Erik Bergkvist

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 társadalmilag 
méltányos zöld átállást szolgáló 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 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.

Or. en

Módosítás 17
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 18
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 19
Alexandra Geese
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek, az ott élő emberek és különösen 
a munkavállalók támogatása révén 
mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait, miközben 
megalapozza és előmozdítja annak 
jövőbeli pozitív hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek új, 
fenntartható foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésével, a kedvezőtlen társadalmi 
következmények mérséklésével és a helyi 
gazdaság diverzifikációjának, 
fenntarthatóságának és korszerűsítésének 
finanszírozásával közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás megkönnyítéséhez és 
felgyorsításához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Or. en

Módosítás 20
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a (5) Ez a rendelet létrehozza a 
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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 stratégiai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

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.

Or. fr

Módosítás 21
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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. 

(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 és elősegítse a 
klímasemlegességre való méltányos 
átállást, amit 2050-ig kell megvalósítani. 
Egyedi célkitűzésével összhangban a 
MÁTA révén támogatásban részesülő 
fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
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Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

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.

Or. en

Módosítás 22
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 23
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az uniós támogatás és a MÁTA-n 
keresztüli finanszírozás alkalmazásának 
biztosítania kell, hogy minden tagállam 
összes támogatható projektje összhangban 
legyen az összes tagállam által a nemzeti 
klímasemlegesség 2050-ig való eléréséért 
vállalt felelősségével, amit az Európai 
Parlament állásfoglalása 
(2019/2930(RSP) és az Európai Tanács 
(EUCO 29/19) is jóváhagyott.

Or. en

Módosítás 24
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a 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. 
A Covid19 világjárvány fényében, 
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átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

figyelembe véve a tagállamok 
gazdaságaira gyakorolt jelentős hatást, a 
következő többéves pénzügyi keretnek, 
valamint az európai gazdaságélénkítési 
tervnek a MÁTA-ba kiutalt összeget is 
növelnie kell, és az új felosztási módszert 
az új keretrendszerhez és ennek 
megfelelően az új módosításokhoz kell 
igazítania. Hangsúlyozza, hogy a 
növelésnek bizonyítania kell az EU 
elkötelezettségét, hogy egy fenntartható 
fejlődési pályán kíván gazdasági 
fellendülést elérni.

Or. en

Módosítás 25
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított források teljes 
mértékben hozzá fognak járulni e cél 
eléréséhez.

Or. fr
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Módosítás 26
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Eero Heinäluoma

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 

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
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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.

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 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez, és 
így fontos szerepük van abba, hogy a 
kohéziós alapokat az EU éghajlati 
céljainak támogatására összpontosítsák.

Or. en

Módosítás 28
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati 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-
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Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

politikai célkitűzések teljesítését szolgálja.

Or. en

Módosítás 29
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 31
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Covid19 okozta egészségügyi 
válsághelyzetre figyelemmel, amely a 
tagállamok eladósodásának 
robbanásszerű növekedéséhez vezetett, 
alapvetően fontos, hogy a MÁTA 
létrehozása semmilyen költségvetési 
vonzattal ne járjon. Ezért a MÁTA-t teljes 
egészében a már meglévő forrásokból kell 
finanszírozni, a kohéziós politikára 
elkülönített költségvetési források egy 
részének átcsoportosításával.

Or. fr

Módosítás 32
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Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Beruházási Bank 
iránymutatásai alapján a finanszírozás a 
MÁTA által támogatott projekt 
feltételezett költségeinek legfeljebb 75%-
ában engedélyezett.

Or. pl

Módosítás 33
Hélène Laporte

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 34
Tamás Deutsch

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 35
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a Bizottság kohéziós 
politikára vonatkozó javaslatának első 
helyére kell kerülniük a 2021–2027. 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretben. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
a MÁTA-ba átcsoportosított önkéntes 
hozzájárulások nem haladhatják meg a 
MÁTA-ból származó támogatás 
összegének 60%-át. Nem lehetnek 
befolyással a kohéziós politika elsődleges 
szerepére, valamint nem haladhatják meg 
a tagállam számára eredetileg, az ERFA-
ra és az ESZA+-ra kiosztott erőforrások 
20%-át.

Or. en

Indokolás

Módosítás 36
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat a kohéziós politika egyéb 
célkitűzéseinek, valamint az ERFA és 
ESZA+ keretében egyéb célokra 
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programozott pénzügyi támogatások 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 37
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, a nemzeti és regionális 
beruházásokat, valamint a magántőkét, de 
semmi esetre sem váltja ki azokat.

Or. en

Módosítás 38
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika forrásait, anélkül, hogy bármilyen 
módon csökkentenék annak rendelkezésre 
álló forrásait.

Or. it

Indokolás

A MÁTA számára elkülönített pénzügyi keretösszegeknek ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló forrásokat, amelyek semmilyen módon sem fedezhetik 
annak költségeit, és nem csökkenthetők.
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Módosítás 39
Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, és a meglévő uniós alapokból 
kell azokat lehívni.

Or. sv

Módosítás 40
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó források 
segítenek az éghajlati célkitűzések 
elérésében, míg a kohéziós politika az 
erőfeszítéseket tudja támogatni.

Or. en

Módosítás 41
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott pénzügyi keretösszeg 
mellett a MÁTA forrásait a költségvetési 
hatóság az éves költségvetési eljárás 
keretében megemelheti az uniós 
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költségvetésbe kiosztott további 
forrásokkal. A MÁTA pénzügyi 
keretösszege továbbá a tagállamok további 
hozzájárulásaival, valamint egyéb 
forrásokkal is megnövelhető az 
alkalmazandó alap-jogiaktus szerint, és 
külső címzett bevételnek minősül a 
költségvetési rendelet 21. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában felsorolt 
eseteken túl.

Or. en

Módosítás 42
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A méltányos átállásnak egy 
horizontális szakpolitikai megközelítésnek 
kell lennie a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben, és 
ennek megfelelően kell finanszírozni. A 
MÁTA nem tekinthető önálló 
finanszírozási eszköznek, inkább kiegészíti 
a többi finanszírozási rendszert, hogy 
mindenki számára biztosítsa a 
klímasemlegességre való méltányos 
átállást.

Or. en

Módosítás 43
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 



PE650.648v02-00 24/131 AM\1205691HU.docx

HU

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 MÁTA ezért minden 
tagállamra vonatkozik, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamoknak 
azon képességét tükrözik, amely szerint a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat 
finanszírozzák.

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 MÁTA ezért minden 
tagállamra vonatkozik, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamoknak 
azon képességét tükrözik, amely szerint a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat 
finanszírozzák. Külön figyelmet kell 
fordítani az elszigetelt, ritkán lakott és 
távoli területekre, ahol a 
klímasemlegességre való energetikai 
átállás sokkal nehezebben kivitelezhető. 

Or. en

Módosítás 44
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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 MÁTA ezért minden 
tagállamra vonatkozik, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamok azon 
képességét tükrözik, amely szerint a 
klímasemlegességre való átállás 

(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 olyan termékek 
gyártására, amelyek nem egyeztethetők 
össze a klímasemlegességi célkitűzéssel. A 
MÁTA ezért minden tagállamra 
vonatkozik, de a pénzügyi eszközeinek 
elosztása a tagállamoknak azon képességét 
tükrözik, amely szerint a 
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kezeléséhez szükséges beruházásokat 
finanszírozzák.

klímasemlegességre való átállás 2050-ig 
történő eléréséhez szükséges 
beruházásokat finanszírozzák.

Or. en

Módosítás 45
Hélène Laporte

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 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 az összes tagállamra ki 
kell terjednie, és pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy az adott 
tagállam mennyivel járul hozzá az Unió 
költségvetéséhez.

Or. fr

Módosítás 46
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való (8) A klímasemleges gazdaságra való 
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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. E tekintetben a Méltányos 
Átállási Alap minden tagállam részére 
rendelkezésre áll, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamoknak a 
klímasemlegességre való áttérés 
kezeléséhez szükséges beruházások 
finanszírozásához szükséges kapacitását 
tükrözik.

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. E tekintetben a Méltányos 
Átállási Alap minden tagállam részére 
rendelkezésre áll, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamnak a 
klímasemlegességre való áttérés 
kezeléséhez szükséges beruházások 
finanszírozásához szükséges kapacitását 
tükrözik.

Or. pl

Módosítás 47
Victor Negrescu

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 MÁTA ezért minden 
tagállamra vonatkozik, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztása a tagállamok azon 
képességét tükrözik, amely szerint 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 vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA ezért minden 
tagállamra vonatkozik, de a pénzügyi 
eszközeinek elosztásakor a rászoruló 
tagállamokat kell támogatni a pénzügyi 
kapacitásaik alapján, hogy a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat 
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finanszírozzák. megvalósítsák.

Or. en

Módosítás 48
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 49
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 50
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Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
, társadalmi és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a szociális jogok 
európai pillérében és az európai zöld 
megállapodásban megfogalmazott célok 
figyelembevételével előnyben kell 
részesítenie az embereket, a 
munkahelyteremtést és a helyi 
gazdaságokat támogató, közép- és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat, és 
emellett az Unió természeti tőkéjének 
védelmét, megőrzését és gyarapítását kell 
szolgálnia, valamint elő kell mozdítania az 
egészséget és a jóllétet a környezeti 
kockázatok és hatások összefüggésében. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk az erőforrás-
hatékony, klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításához. A hanyatló 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg-, a 
földgáz-, a kőolaj- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást 
határozottan a tevékenység fokozatos 
megszüntetésétől, a munkahelyteremtés 
kiemelt kezelésétől és a helyi gazdaságnak 
az esetleg megszűnő munkahelyek 
jelentette nehézségek leküzdésére való 
felkészítésétől kell függővé tenni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
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intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban a kibocsátás jelentős 
csökkentését eredményező új technológiák, 
munkahelyi innováció és új eljárások vagy 
termékek bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani valamennyi 
beruházási döntés esetén az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére, a környezetbarát – például 
megújuló energiaforrásokkal foglalkozó – 
ágazatokra, minden olyan ágazatra, amely 
támogatja, előmozdítja és ösztönzi az 
energiahatékonyságot és a körforgásos 
gazdaságot, valamint a fejlett és 
fenntartható technológiák, a digitalizáció és 
a konnektivitás terén zajló innovációt és 
kutatást fokozó ágazatokra. A szóban forgó 
intézkedéseknek elő kell segíteniük a 
tisztességes, fenntartható és zöld 
munkahelyek megteremtését, 
mérsékelniük kell a kedvezőtlen 
társadalmi hatásokat, és fel kell 
gyorsítaniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását.

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

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

Or. en

Módosítás 51
Eero Heinäluoma
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi 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. A 
támogatást a közvetett ágazatok és 
munkahelyek részére is elérhetővé kell 
tenni, amelyek a fosszilis tüzelőanyag 
értékláncaitól és a kibocsátásintenzív ipari 
folyamatoktól függenek, például a 
munkavállalók átképzése 
céljából. Különös figyelmet kell fordítani a 
fejlett és fenntartható technológiák, 
valamint a digitalizáció és a konnektivitás 
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terén zajló innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 52
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. A 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
összhangban állnak az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseivel, valamint az Európai Unió 
fenntartható pénzügyekre vonatkozó 
osztályozási rendszerével. 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, és 
összhangban kell lennie a „ne árts” 
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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.

elvvel. 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.

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió fenntartható pénzügyekre vonatkozó osztályozási rendszere elősegíti a 
politikák és az EU költségvetési kiadásainak összhangját.
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Módosítás 53
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-ból támogatást kell 
továbbá biztosítani 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. A támogatásra 
jogosult régiókban fennálló 
esélyegyenlőtlenségek különösen az 
oktatáshoz, a kultúrához, valamint a 
közösségi, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
nyilvánulnak meg. Az erős helyi 
közösségek kialakítása, továbbá a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
hátrányos megkülönböztetés nélküli 
társadalmi integrációja hozzájárulhat a 
gazdasági lehetőségek javításához, és 
megalapozhatja a mindenki számára 
méltányos átállást. Mindez biztosíthatja, 
hogy az átállás által érintett régiókban élő 
emberek – és köztük a helyi gazdasági 
fejlődés és a szociális piacgazdaság 
szempontjából kulcsfontosságú szociális 
gazdaságban dolgozók – számára 
elérhetőek legyenek a színvonalas 
közszolgáltatások és általános érdekű 
szolgáltatások, és így garantálható legyen 
a társadalmilag méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállás.

Or. en
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Módosítás 54
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A méltányos átállási mechanizmus 
célja a fosszilis energiahordozóktól függő 
régiók átalakulásának megkönnyítése, 
amelyek fejlődése környezeti hatással járó 
tevékenységektől függ. A XX. század 
végétől kezdődően a nemzetközi verseny 
számos európai unióbeli foglalkoztatási 
övezetben az ipar leépüléséhez vezetett. 
Ezek a régiók így kénytelenek voltak az 
átalakulás útjára lépni, azonban az 
átalakulást még mindig nem sikerült 
elérniük, ezért a mechanizmusból nekik is 
támogatásban kell részesülniük. Célszerű 
lenne tehát, ha a MÁTA támogatást 
nyújthatna minden olyan projekthez, 
amelynek célja az ipar leépülése által 
legsúlyosabban érintett régiók, különösen 
a volt bányászati régiók átalakulásának 
segítése.

Or. fr

Módosítás 55
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alapnak támogatnia kell az olyan 
tevékenységek és technológiák 
alkalmazását, amelyek hosszú távon 
megvalósíthatók, és amelyek működése a 
kezdeti finomítások után nem függ állami 
támogatásoktól. A támogatott 
tevékenységek nem akadályozhatják az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
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alternatívák fejlesztését és alkalmazását, 
valamint az életciklusukat tekintve a 
klímasemlegesség célkitűzésével nem 
összeegyeztethető eszközök lekötéséhez 
sem vezethetnek.

Or. en

Módosítás 56
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállás 
megvalósításához legnagyobb 
valószínűséggel támogatásra szoruló 
csoportok védelme érdekében a MÁTA-
nak ki kell terjednie az érintett 
munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére, különös tekintettel az 
[ESZA+ rendelet] meghatározása szerint 
leginkább kiszolgáltatott emberekre, azzal 
a céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, ágazatokon átívelően 
megvalósítsa a nemek közötti egyensúlyt, 
továbbá biztosítsa a jövőorientált 
ágazatokat és foglalkoztatást célzó aktív 
munkaerőpiaci és készségfejlesztési 
politikákat, támogassa az átállás által 
érintetteket, személyre szabott 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresők valamennyi csoportjának, 
hátrányos megkülönböztetés nélküli, 
egyenlő hozzáférést biztosítson 
mindannyiuk számára, és hozzájáruljon 
aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz.

Or. en
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Módosítás 57
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 59
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 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. Az 
értékelések kimutatták, hogy fontos a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló 
célkitűzések időben történő és 
következetes figyelembevétele az operatív 
programok előkészítésének, nyomon 
követésének, megvalósításának és 
kiértékelésének minden szakaszában, és 
ezért a programozási ciklus nemekre 
vonatkozó hatásvizsgálatot, nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjait szem előtt 
tartó költségvetési tervezést, valamint az 
eredmények nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjait szem előtt 
tartó nyomon követését írja elő.

Or. en

Módosítás 60
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A MÁTA-nak fontos szerepe van a 
gazdasági következményeken túlmutató 
társadalmi következmények kezelésében, 
ezért nem szabad rá pusztán üzleti 
beruházási eszközként tekinteni. Az 
átállás próbára teheti az érintett régiókat 
és az ott élő embereket. Nemcsak a 
munkahelyek megszűnése jelent 
kockázatot, hanem a helyi adóbevételek 
csökkenése és a munkavállalók 
elvándorlása is, ez utóbbi pedig a fiatal és 
idősebb korosztályok hátrahagyásához, 
valamint egyes szolgáltatások 
megszűnéséhez is vezethet (különösen a 
szénbányászok esetében). A társadalmilag 
méltányos, senkit hátra nem hagyó átállás 
biztosításához ezért alapvető fontosságúak 
a szociális infrastruktúrát célzó 
beruházások, amelyek megteremtik az 
érintett területeken élő emberek számára a 
színvonalas szolgáltatásokat, valamint 
ellensúlyozzák a megszűnő 
szolgáltatásokat. A MÁTA-nak különösen 
intézkedéseket kell hoznia a recesszió 
megakadályozására, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a helyi 
lakosság elfogadja a változást, valamint 
enyhítse annak nemekre gyakorolt 
hatásait, és hogy a helyi közösségi 
szereplők, az egészségügyi, illetve szociális 
szolgáltatások infrastruktúrája és a helyi 
demokrácia terén megvalósuló fejlesztések 
jobbak legyenek.

Or. en

Módosítás 61
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az átállás végrehajtásához 
kiegészítő támogatásra szoruló területek 
diverzifikációjának megkönnyítése 
érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a 
környezetbarát és fenntartható kkv-kba 
történő, munkahelyteremtési potenciállal 
rendelkező 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 
környezetbarát, tisztességes és 
fenntartható foglalkoztatáshoz. A kkv-któl 
eltérő vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha az 
szükséges az átállás következtében 
megszűnő munkahelyek számának 
mérsékléséhez, támogatja a MÁTA 
alapvető célját, azaz az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens, körforgásos 
gazdaságra való átállás felgyorsítását 
jelentős számú munkahely létrehozásával 
vagy a munkahelyek alkalmazkodásának 
támogatásával, és nem vezet 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú tisztességes és fenntartható 
munkahely védelmét eredményezik. Az 
ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben, a 
beruházásoknak fenntarthatónak kell 
lenniük, összhangban kell állniuk az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
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kijelölt területeken találhatóak. elvével, a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 
beruházásokat pedig ki kell zárni a MÁTA 
hatóköréből. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 62
Petros Kokkalis

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 

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

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 
ha jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. Ezeknek a 
beruházásoknak figyelembe kell venniük 
a „szennyező fizet” elvet, és nem 
minősülnek megnyíló lehetőségnek az 
ipari létesítmények számára, hogy azok 
saját hasznukra értékesítsék a rögzített 
értékeket meghaladó kibocsátási 
egységeket. A fosszilis tüzelőanyag-
technológiákba, például szénkivonásba és 
a meglévő létesítmények 
kibocsátásteljesítményének tárolásába és 
fejlesztésébe való beruházásokat szintén ki 
kell zárni, mivel ezek nem járulnak hozzá 
a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességhez. 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 
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alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 63
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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, 

(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, 
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és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
ha 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.

és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
ha jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. A 
vállalatok termelőberuházása nem 
torzíthatja a versenyt a vállalatok között.

_________________ _________________
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.).

Or. en

Módosítás 64
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának és 
újrapozícionálásának megkönnyítése 
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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 
ha 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.

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 
ha 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.

_________________ _________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
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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.).

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.).

Or. en

Módosítás 65
Clotilde Armand

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 
ha jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 

(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 
ha jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
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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.

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) 
bekezdésében felsorolt összes kategória 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Indokolás

Módosítás 66
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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, 

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

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

_________________ _________________
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.).

Or. pl
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Módosítás 67
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokat rugalmasan 
kell alkalmazni az átmeneti támogatásra 
jogosult régiókban a magánberuházások 
elősegítése érdekében. Az új 
iránymutatások kidolgozásakor a 
Bizottságnak ezért figyelembe kell vennie 
az érintett régiók strukturális 
változásának problémáit is, hogy 
biztosítani tudja, hogy ezek a régiók kellő 
rugalmassággal, társadalmilag és 
gazdaságilag életképes módon valósítsák 
meg projektjeiket.

Or. en

Módosítás 68
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Inkluzív politikákra és stratégiákra 
van szükség ahhoz, hogy a méltányos 
átmenet során elkerülhető legyen az 
egyenlőtlenségek súlyosbodása. A 
társadalmi kohézió előmozdításának kell 
lennie a Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében nyújtott támogatás fő 
szempontjának, előmozdítva a nemek 
közötti egyenlőséget, javítva a migránsok, 
a fiatal és az idősebb munkavállalók, 
valamint az alacsony képzettségű 
munkavállalók körülményeit, és 
biztosítva, hogy senki se maradjon le.
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Or. en

Módosítás 69
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA-nak támogatnia kell a 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
beruházásait. A holtteherhatás elkerülése 
érdekében mindenképpen biztosítani kell, 
hogy a MÁTA-támogatás odaítélésének 
feltétele legyen a munkahelyek megőrzése 
az adott tagállamban és a delokalizáció 
elkerülése.

Or. fr

Módosítás 70
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A kkv-któl eltérő vállalkozásokba 
irányuló termelőberuházások támogatása 
a Méltányos Átállást Támogató Alapon 
keresztül nem korlátozódhat az EUMSZ 
107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja 
szerint alkalmazandó állami támogatási 
szabályok értelmében állami támogatásra 
jogosult területekre. Ezzel szemben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak minden régióban lehetővé 
kell tenniük a MÁTA-n keresztül nyújtott 
segítség elfogadását, hogy már korai 
szakaszban hatékonyan kezelni lehessen a 
munkahelyek elvesztésének veszélyét. Ez 
ennek megfelelően az általános 
csoportmentességi rendelet elfogadásával 
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is biztosítandó;

Or. en

Módosítás 71
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett területek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a lehető leghamarabb aktívan 
foglalkozzanak a kapcsolódó strukturális 
változásokkal. Ez az állami támogatásra 
vonatkozó szabályok kiigazítását teszi 
szükségessé, például az Európai Bizottság 
új iránymutatása révén az EUMSZ 107. 
cikk (3) bekezdés b) és c) pontja alapján, 
így biztosítandó, hogy a támogatás a 
támogatott régiók jogállásától függetlenül 
engedélyezhető legyen az alkalmazandó 
szabályok szerint.

Or. en

Módosítás 72
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

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 

(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 
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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.

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák.

Or. en

Módosítás 73
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által 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 és az ESZA+ által biztosított 
kiegészítő finanszírozás semmilyen módon 
sem csökkentheti a programok, valamint a 
kohéziós politikák célkitűzéseinek 
megvalósítására előirányzott pénzügyi 
keretösszegeket. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
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átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Or. it

Módosítás 74
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett elő kell írni egy önálló MÁTA-
program létrehozását. 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.

Or. en

Módosítás 75
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett 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 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. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 76
Erik Bergkvist

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 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas és koherens 
programozása végett a tagállamoknak – a 
helyi és regionális hatóságokkal és 
társadalmi partnerekkel szoros 
együttműködésben – a MÁTA-forrásokat 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által 
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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.

támogatott valamely programon belüli egy 
vagy több külön prioritásként kell 
programozniuk. Másik lehetőségként egy 
önálló MÁTA-programot is lehet 
készíteni, amennyiben az objektív 
körülmények igazolják ezt az intézkedést.

Or. en

Módosítás 77
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló, saját 
vagy új forrásból finanszírozott 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 lehetne 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.

Or. en

Módosítás 78
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. 
cikkével összhangban a MÁTA forrásait 
meg lehet 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. A MÁTA-
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forrásokat a költségvetési hatóság 
erősítheti meg az éves költségvetési eljárás 
kereteiben.

Or. en

Indokolás

Módosítás 80
Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Hangsúlyozza, hogy az állami 
támogatásról szóló európai szabályokat a 
MÁTA-ban be kell tartani, a 2020-ban 
lejáró aktuális állami támogatási 
keretrendszerrel. Felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy az új keretrendszer 
kidolgozása során vegye figyelembe a 
széntermelő régiók strukturális 
átalakulásának problémáit is, és ezáltal 
biztosítsa, hogy a széntermelő régiók kellő 
rugalmasságot kapjanak, hogy társadalmi 
és gazdasági szempontból csillapítani 
tudják a széntermelés felszámolásának 
következményeit.

Or. en

Módosítás 81
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A MÁTA-források 
megvalósításakor minimalizálni kell az 
adminisztrációs terheket és az alap 
kedvezményezettjeinek és az összes 
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résztvevő költségeit a CPR által bevezetett 
egyszerűsítési intézkedésekkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 82
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek. Továbbá 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet 23. cikkében 
említett területi stratégiákkal, beleértve az 
intelligens szakosodási stratégiát (S3), a 
nemzeti energia- és klímaterveket, 
valamint a szociális jogok európai pillérét, 
a regionális gazdaságok diverzifikálását 
célzó helyi, regionális, nemzeti és uniós 
erőfeszítések stratégiai koordinálását 
magában foglaló Méltányos Átállást 
Támogató Alap kialakítása és 
megvalósítása érdekében, biztosítva az 
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igazságos és méltányos átállást.

Or. en

Módosítás 83
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony és 
mérhető végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamok kedvezményezett régióinak a 
releváns érdekelt felekkel együtt – a civil 
társadalmat és a helyi közösségeket is 
ideértve – és a Bizottság támogatása 
mellett méltányos területi átállásra 
vonatkozó terveket kell készíteniük, 
amelyben legalább a nemzeti energia- és 
klímatervükkel, az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével 
összhangban részletesen ismertetik az 
átállás folyamatát, beleértve a 
munkahelyteremtésre irányuló 
intézkedéseket és a helyi szociális 
infrastruktúrát célzó beruházásokat. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett szereplő és 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. A 
tervezési szakaszban a bevált módszerek 
terjesztése céljából teljes mértékben a 
meglévő platformra kell támaszkodni.

Or. en
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Módosítás 84
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az uniós költségvetésből származó 
pénzügyi támogatás, köztük a MÁTA 
fogadásához kötelező tiszteletben tartani 
és betartani az alapvető uniós értékeket, 
mint például a jogállamiság elvét. A 
MÁTA-ból részesülő tagállamoknak 
kötelezettséget kell vállalniuk az EU 2050-
re vonatkozó klímasemlegességi céljának 
elérésére. A MÁTA támogatás 
feltételeként kell szabni a klímasemleges 
gazdaság megvalósítása érdekében az adott 
területen folytatott átállási folyamat 
hatékony végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 85
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben 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 az átalakulóban 
lévő széntermelő régiókkal foglalkozó 
meglévő platform tapasztalataira 
építenek.

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben nemzeti energia- és 
klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó meglévő 
platformot és az átalakulóban lévő 
széntermelő e régiókkal kapcsolatos 
meglévő tapasztalatait használja fel.

Or. fr

Módosítás 86
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
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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.

átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a két- és többoldalú támogatást, a 
tapasztalatok, a tanulságok és a bevált 
módszerek két- és többoldalú cseréjét, 
melynek során a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 87
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 88
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen
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Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Minden tagállamnak támogatnia 
kell a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességi célt, 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, amíg 
kötelezettséget nem vállalnak. Ilyen 
esetben a tagállamok azon régiói élveznek 
előnyt, akik e célkitűzést vállalják.

Or. en

Módosítás 89
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az átállás és a MÁTA hosszú távú 
hatékonyságának és pozitív hatásainak 
biztosítása érdekében szükség lesz rá, 
hogy a Bizottság adatgyűjtést végezzen a 
különböző ágazatokban és iparágakban az 
új, környezetbarát gazdaság miatti 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében szükséges készségek jobb 
előrejelzéséhez, és különösen a szén-
dioxid-mentesítési forgatókönyvek 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak 
modellezéséhez. Az adatokat nemek 
szerinti megosztásban kell közzétenni.

Or. en
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Módosítás 90
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
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 
terveknek részletezniük kell az egyéb 
uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel való 
szinergiákat és komplementaritást az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében. 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.

Or. en
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Módosítás 91
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

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 fokozása és a 
környezetkárosodás megelőzése 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, és ezek 
részei lehetnek nagyobb egységeknek, 
például NUTS 3. szintű régióknak, illetve 
ezeknek megfelelhetnek. 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.

Or. en
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Módosítás 92
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a szilárd 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 adott esetben a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. en
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Módosítás 93
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak az alulról 
építkező stratégiák elfogadását kell 
előnyben részesíteniük a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
előkészítésekor és végrehajtásakor, 
biztosítva az érintett állami hatóságok, az 
összes tevékenységi kör gazdasági és 
társadalmi partnerének, valamint egyéb 
releváns civil társadalmi érdekelt felek 
aktív részvételét. A helyi szintű hatékony 
fellépés érdekében az érintett területi 
szintű érdekelteknek – amennyiben 
megvalósítható – aktívan részt kell 
venniük a méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv előkészítésében.

Or. en

Módosítás 94
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 95
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ha a tagállam kéri, a Bizottságnak 
technikai segítséget kell nyújtania, 
amennyiben nem rendelkeznek a 
szükséges adminisztratív kapacitással, 
vagy nehézségekbe ütköznek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
kidolgozásakor.

Or. en

Módosítás 96
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 97
Victor Negrescu
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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) Az új 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.

Or. en

Módosítás 98
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

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 felhasználása 
alapján várt eredmények 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.

Or. en

Módosítás 99
Erik Bergkvist

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

(16a) Mivel az európai szemeszter 
folyamata hatással van a MÁTA 
programozására, a helyi és regionális 
hatóságokat kulcsfontosságú 
partnerekként ténylegesen be kell vonni az 
európai szemeszterről szóló párbeszédbe. 
A helyi és regionális hatóságok európai 
szemeszterben való fokozott bevonása 
segít abban, hogy az utóbbi jobban 
integrálja a kohéziós politikai 
partnerséget és a többszintű kormányzást 
a gazdaságpolitikai koordinációba.

Or. en

Módosítás 100
Erik Bergkvist

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 felhatalmazáson alapuló 
hatásköröket kell ruházni, hogy az I. 
melléklettel összhangban meghatározza az 
egyes tagállamok rendelkezésére álló 
előirányzatok éves bontását. A MÁTA-
források jelentős növekedését egy 
átdolgozott felosztási módszernek kell 
követnie, amely jobban figyelembe veszi 
az átállás által közvetlenül vagy közvetve 
érintett egyéb ágazatokat.

Or. en

Módosítás 101
Margarida Marques

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

(18a) A MÁTA-források I. sz. 
mellékletben részletezett elosztási 
módszerének biztosítania kell, hogy a 
tagállamok és régiók által korábban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
érdekében eszközölt beruházások és 
intézkedések megfelelően el legyenek 
ismerve, illetve figyelembe legyenek véve. 
Fontos, hogy a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása és a karbonsemleges 
gazdaságok megvalósítása érdekében az 
EU vezető szerepet töltsön be a 
társadalmilag igazságos és méltányos zöld 
átállásban, célzott támogatást nyújtva 
azoknak a tagállamoknak és régióiknak, 
amelyek már elkezdtek beruházni az 
átállásba.

Or. en

Módosítás 102
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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 teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás 2050-ig teljesítendő 
végrehajtásához kiegészítő támogatásra 
szoruló csoportoknak és területeknek, és 
hogy lehetőséggé formálja a kihívásokat, 
különösen új, tisztességes, fenntartható és 
környezetbarát munkahelyek létrehozása 
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és a munkavállalók tovább- és átképzése 
által, valamint olyan új gazdasági modellt 
támogató oktatás és képzés biztosítása 
révén, amely lehetővé teszi a jólétet és a 
jóllétet, miközben csökkenti az éghajlat és 
a környezet szempontjából káros 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 103
Peter Liese

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 kihívásokkal 
szembesülő területeknek. Támogatást kell 
nyújtani legalább az összes olyan 
szénbányászati területeknek is az Európai 
Unióban, ahol a szenet még mindig 
bányásszák, valamint azoknak a 
területeknek, ahol fontos strukturális 
változások mennek végbe a bányászati 
tevékenységek fokozatos megszüntetése 
után.

Or. en

Módosítás 104
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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).

Or. fr

Módosítás 105
Erik Bergkvist

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 kihívásokkal 
szembesülő területeknek, biztosítva, hogy 
minden tagállam elérje 2050-ig a 
klímasemlegességet.

Or. en

Módosítás 106
Alfred Sant

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 

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 
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átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági és földrajzi 
kihívásokkal szembesülő területeknek.

Or. en

Módosítás 107
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 108
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, tiszteletben tartva és 
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támogatva az európai zöld megállapodás 
alapvető célkitűzéseit, különös tekintettel 
az európai klímarendelet egész Unióra 
kiterjedő klímasemlegességi célkitűzésére, 
azzal a céllal, hogy az éghajlati és 
környezeti kihívások kezelése során 
biztosítsa a méltányos, senkit hátra nem 
hagyó átállást. A MÁTA kizárólag a 4. 
cikk (2a)–(2d) bekezdésében 
meghatározott tevékenységeket támogatja.

Or. en

Módosítás 109
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, főként olyan régiókban, 
amelyek jelentős mértékben 
támaszkodnak a szén- és lignitbányászatra 
és -égetésre.

Or. pl

Indokolás

A szén és lignitbányászat szektorát érinti először és leginkább az energetikai átalakulás. A 
méltányos átállásról szóló vita a szektor által tapasztalt nehéz helyzettel indult. Ebben az 
iparágban ezért a foglalkoztatást a támogatás kiosztásakor a legfontosabb kritériumnak kell 
tekinteni.

Módosítás 110
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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 munkahelyteremtés és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 18,75 milliárd EUR. A MÁTA 
összegét a 2021–2027-es időszakra a 
költségvetési hatóság az éves költségvetési 
eljárás keretében további uniós 
költségvetési forrásokkal megnövelheti, 
amennyiben ezt szükségesnek tartja. 
Emellett a MÁTA pénzügyi keretösszege a 
tagállamok további hozzájárulásaival, 
valamint a vonatkozó alap-jogiaktusnak 
megfelelően egyéb forrásokkal növelhető, 
és külső címzett bevételnek minősül a 
költségvetési rendelet 21. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában felsorolt 
eseteken túl.

Or. en

Indokolás

Módosítás 111
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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 további 7,5 milliárd EUR, amely 
szükség esetén további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A Méltányos 
Átállást Támogató Alap finanszírozása 
nem történhet más uniós programok 
számára előirányzott források kárára.
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Or. en

Módosítás 112
Jörgen Warborn

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 7,5 milliárd EUR – lehívva a 
meglévő uniós alapokból –, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. sv

Módosítás 113
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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 további 30 milliárd EUR, amely 
adott esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en
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Indokolás

Az előadó által javasolt 18,75 milliárd euró a finanszírozás legkisebb összegét jelenti az 
ERFA és az ESZA+ kihasználása után. A költségvetés 30 milliárd euróra való megemelésére 
irányuló módosítási javaslat, amely egyébként a maximum, még mindig nem fedezi a 
karbonintenzív régiók igényeit a 2020-ig megvalósítandó klímasemlegességre való méltányos 
átállás tekintetében

Módosítás 114
Victor Negrescu

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 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további új uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 115
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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 

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 18,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
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forrásokkal növelhető. forrásokkal növelhető.

Or. pl

Indokolás

7,5 milliárd EUR nem elegendő a méltányos átállás igényeinek kielégítéséhez, amelynek 
költségei egyetlen ország esetében több száz milliárd eurót tehetnek ki.

Módosítás 116
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 117
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 

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

rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 30 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Indokolás

Módosítás 118
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget az 
inflációnak megfelelően kell indexálni. 
Annak érdekében, hogy a MÁTA 
semmilyen költségvetési vonzattal ne 
járjon, a MÁTA-t a már rendelkezésre 
álló forrásokból kell finanszírozni, a 
kohéziós politika keretein belül.

Or. fr

Módosítás 119
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

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 
minimum 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni, annak 
lehetőségével, hogy ez a rész megemelhető 



PE650.648v02-00 80/131 AM\1205691HU.docx

HU

legyen a tagállam kérésére a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
sajátosságai alapján.

Or. en

Módosítás 120
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 121
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A MÁTA-hoz való hozzáférést az 
egész Unióra érvényes, 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzéssel összhangban álló ambiciózus 
hosszú távú stratégia, valamint az új 
2030-as uniós céllal összeegyeztethető, 
2030-ra vonatkozó köztes nemzeti célok 
elfogadásától kell függővé tenni.

Or. en
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Módosítás 122
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 123
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ERFA és az ESZA+ által 
biztosított források semmilyen módon sem 
csökkenthetik a két program, valamint a 
kohéziós politikák célkitűzéseinek 
megvalósítására előirányzott pénzügyi 
keretösszegeket.

Or. it

Indokolás

Az ERFA és az ESZA+ -ból származó, a MÁTA számára elkülönített pénzügyi 
keretösszegeknek ki kell egészíteniük a 2021–2027-es évi költségvetésben előirányzott, a 
kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat, anélkül, hogy azokat bármilyen 
módon csökkentenék. A MÁTA által előirányzott célkitűzések nem befolyásolhatják 
hátrányosan a kohéziós politika célkitűzéseit.

Módosítás 124
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Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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. Csak az EU 2050-re vonatkozó 
klímasemlegességi céljának elérését 
vállaló, valamint az Európai Unió 
alapvető értékeit betartó tagállamok 
részesülhetnek a MÁTA-ból. 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.

Or. en

Módosítás 125
Erik Bergkvist

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-források 
kiegészítő jellegűek, és nem váltják ki az 
ERFA, az ESZA+ és más uniós 
programok alapján támogatott 
tevékenységeket.

Or. en
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Módosítás 126
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A MÁTA szerinti beruházások 
csak akkor támogathatók, ha 
összhangban állnak a „ne árts” elvvel, 
valamint az Európai Unió fenntartható 
pénzügyekre vonatkozó osztályozási 
rendszerével. Azok a tevékenységek, 
amelyek akadályozzák az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású alternatívák 
fejlesztését és alkalmazását, valamint az 
életciklusukat tekintve a 
klímasemlegesség célkitűzésével nem 
összeegyeztethető eszközök lekötéséhez 
vezetnek, nem támogathatók a MÁTA-ból.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió fenntartható pénzügyekre vonatkozó osztályozási rendszerére tett utalás 
elősegíti a szakpolitikai koherenciát.

Módosítás 127
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;
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b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
c) kutatási és innovációs tevékenységekbe 
való és a fejlett technológiák átadását 
előmozdító beruházások;
d) megfizethető tiszta energiát szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;
e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;
f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;
g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a 
javítás és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;
h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;
i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;
j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci 
befogadása;
k) technikai segítségnyújtás.

Or. en

Módosítás 128
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások és fenntartható 
beruházások;

Or. en

Módosítás 129
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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) többek között kkv-kba és induló 
innovatív vállalkozásokba történő, 
gazdasági diverzifikációt és átalakulást 
eredményező termelőberuházások;

Or. pl

Indokolás

A nagy vállalatok termelőberuházásai jobb eredményeket fognak hozni.

Módosítás 131
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó és alternatív 
fenntartható gazdasági tevékenységekbe 
történő beruházások;

Or. en

Módosítás 132
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat – létrehozó beruházások;

Or. en

Módosítás 133
Erik Bergkvist

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 
kutatóintézetekben és egyetemeken zajló 
tevékenységekbe – való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. en
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Módosítás 134
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 135
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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;

Or. it

Módosítás 136
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 

d) megfizethető tiszta és fenntartható 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, a 
karbonintenzív energiától és függőség és 
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energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

az energiaszegénységet csökkentésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére irányuló beruházások, a 
fenntartható szállításba és 
infrastruktúrába való beruházásokat is 
ideértve, amelyek többek között 
előmozdítják a villamosítást és a 
bioüzemanyagok használatát fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos megszüntetése 
érdekében, biztosítva az 
energiahatékonyságot és a megújuló 
energiát;

Or. en

Módosítás 137
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energiahatékonyságba és 
megújuló energiaforrásokba történő 
befektetések, köztük a távfűtéssel 
kapcsolatos beruházások;

Or. pl

Módosítás 138
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) célzott energiahatékonysági 
intézkedések;

Or. en
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Módosítás 139
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) földgáz előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Or. pl

Indokolás

A szénről gázról való átállás gazdaságilag hatékony, mérhető környezeti előnyöket 
eredményez, valamint a munkavállalók könnyű átképzését is lehetővé teszi.

Módosítás 140
Erik Bergkvist

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 az új, nagy sebességű 
hálózatokat, köztük az egyéni 
háztartásokat kiszolgáló száloptikai 
kábeleket elszigetelt, távoli vagy ritkán 
lakott területeken a távmunka elősegítése 
és a kibocsátások csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 141
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
különösen a széles sávú hozzáférés távoli 
és vidéki területeken történő kiépítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 142
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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; Ezek a beruházások 
kiegészítő jellegűek és megfelelnek a 
„szennyező fizet” elvnek.

Or. en

Módosítás 143
Erik Bergkvist

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

Or. en
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Módosítás 144
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Méltányos Átállást Támogató Alapot össze kell hangolni az ERFA-val és a Kohéziós 
Alappal (lásd az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 
rendeletre irányuló javaslat (COM(2018) 372 final – 2018/0197 (COD)) „Kizárás az ERFA 
és a Kohéziós Alap hatálya alól” című 6. cikkét, valamint az Európai Unió fenntartható 
pénzügyekre vonatkozó osztályozási rendszerét.

Módosítás 145
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a szállításból származó 
kibocsátások csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások;

Or. pl

Módosítás 146
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése;

Or. en

Módosítás 147
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 148
Hélène Laporte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- l) atomerőművek leszerelése vagy 
építése;

Or. fr

Módosítás 149
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett minden beruházást az Európai 
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Unió fenntartható pénzügyeinek 
osztályozási rendszeréről szóló rendelet 
szerint kell támogatni, valamint a 
beruházás tervezése, végrehajtása és az 
azzal kapcsolatos felelősségvállalás 
közösségi megközelítést kell követni.

Or. en

Módosítás 150
Hélène Laporte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatja továbbá az ipar 
leépülése által leginkább sújtott területek, 
például a korábbi bányászati régiók 
átalakulását.

Or. fr

Módosítás 151
Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Atomerőművek leszerelése vagy építése.

Or. sv

Módosítás 152
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

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

törölve

Or. pl

Indokolás

A (2) bekezdés első albekezdése a) pontjának módosításából következik.

Módosítás 153
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának, valamint 
az EUMSZ 107. és 108. cikkében az 
állami támogatásokra vonatkozóan 
lefektetett uniós szabályoknak 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják, és külön ellenőrzik 
a szociális jogok európai pillérének való 
megfelelőségüket. A szóban forgó 
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beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához, 
fenntarthatóak, és nem járulnak hozzá a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 
növeléséhez vagy fenntartásához.

Or. en

Módosítás 154
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az adott területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat 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.

Or. en

Módosítás 155
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 

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

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, fenntarthatóak és nem 
támogatnak fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló energiaprojekteket, illetve olyan 
projekteket, amelyek nincsenek 
összhangban az éghajlat-politikai 
célokkal.

Or. en

Módosítás 156
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 157
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2a. A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a gazdasági átálláshoz a 
következő beruházásokat támogatja, 
amennyiben azok jogosultak a 
támogatásra a [fenntarthatósági 
taxonómia rendelet] rendelet értelmében:
a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, tisztességes és 
fenntartható munkahelyek teremtéséhez 
vezető, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező fenntartható 
beruházások;
b) jövőorientált, fenntartható ágazatokban 
új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
c) olyan fenntartható kutatási és 
innovációs tevékenységekbe való és a 
fejlett, környezetbarát és fenntartható 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások, amelyek lehetővé teszik a 
teljesen megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállást;
d) megfizethető megújuló energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, ha 
világosan kimutatható, hogy a 
keresletoldali intézkedések elégtelenek;
e) célzott utólagos energiahatékonysági 
intézkedések az energiaszegénység és a 
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rossz lakhatási körülmények kezelésére;
f) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, és 
különösen azok a mikro- és 
kisvállalkozásokat célzó beruházások, 
amelyek figyelembe veszik az erőforrás- és 
energiahatékonyságra vonatkozó 
követelményeket;
g) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elv megfelelő tiszteletben tartásának 
biztosítása mellett;
h) a mérgező anyagoktól mentes, 
körforgásos gazdaságnak többek között a 
hulladékmegelőzés, a hulladékcsökkentés, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások.

Or. en

Indokolás

Módosítás 158
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a szociális 
beruházásokat, ideértve a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítását 
támogató beruházásokat is, biztosítva a 
fogyatékkal élő személyek számára a 
részvételt és az akadálymentességet a 
következők révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
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vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) a szociális infrastruktúrát;
c) oktatási és képzési létesítmények, 
beleértve a koragyermekkori nevelés és 
gondozás létesítményeit, az oktatási 
létesítményeket, a diákszállásokat és a 
digitális felszerelést;
d) szociális lakhatás;
e) egészségügy és tartós ápolás-gondozás, 
beleértve a klinikákat, kórházakat, az 
alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást 
és a közösségi alapú szolgáltatásokat; f) 
szociális innováció, beleértve az innovatív 
szociális megoldásokat és programokat, 
amelyek célja a szociális hatások és 
eredmények előmozdítása a kapcsolódó 
területeken;
g) a társadalmi célú kulturális és 
hagyományőrző tevékenységek;
h) a helyi közösségeket szolgáló 
infrastruktúra, például közösségi és 
önkéntesközpontok;
i) innovatív egészségügyi megoldások, 
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat 
és az új ápolási-gondozási modelleket.

Or. en

Módosítás 159
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a munkavállalókat és 
álláskeresőket célzó következő 
beruházásokat támogatja:
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a) továbbképzés és átképzés nemcsak a 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívüli – és különösen a 
nem kellően kihasznált vagy alacsony 
oktatási szinttel rendelkező – személyek 
számára is a környezetbarát és erőforrás-
hatékony társadalomra való méltányos 
átállás megvalósítása során fellépő 
készséghiány áthidalása érdekében;
b) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
munkakeresési segítség álláskeresőknek;
c) jövedelemtámogatás a munka, a képzés, 
az önfoglalkoztatás vagy a nyugdíj között 
átmeneti szakaszban lévő munkavállalók 
számára; d) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása; az egyenlő 
hozzáférés és a nemek közötti egyenlőség 
biztosítása.

Or. en

Indokolás

Módosítás 160
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 161



AM\1205691HU.docx 101/131 PE650.648v02-00

HU

Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. A fellépések költségvetés-tervezése 
és programozása során a MÁTA biztosítja 
a támogatások egyenlő arányú elosztását 
a (2a), a (2b) és a (2c) bekezdésben 
szereplő három beruházástípus között.

Or. en

Módosítás 162
Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Módosítás 163
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése vagy 
építése;

törölve

Or. fr
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Módosítás 164
Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. sv

Módosítás 165
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése vagy 
építése;

a) atomerőművek leszerelése, építése, 
élettartamuk meghosszabbítása, illetve 
atomerőművekbe való beruházások 
bármilyen formában, továbbá a nukleáris 
hulladék kezelése vagy tárolása;

Or. en

Módosítás 166
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, a 
szenet kiváltó gázenergiába való 
beruházások, valamint a megújuló 
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energiával kombinált beruházások 
kivételével.

Or. en

Módosítás 167
Adam Jarubas, Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, a 
távfűtéssel kombinált, földgázalapú 
hatékony kapcsolt energia kivételével;

Or. en

Módosítás 168
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 169
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A szénről gázról való átállás gazdaságilag hatékony, mérhető környezeti előnyöket 
eredményez, valamint a munkavállalók könnyű átképzését is lehetővé teszi.

Módosítás 170
Erik Bergkvist

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 azokra az 
elszigetelt, távoli és ritkán lakott 
területekre, ahol új egyéni, nagy 
sebességű infrastruktúrákra van szükség 
az egyéni háztartások eléréséhez.

Or. en

Módosítás 171
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 széles sávú hálózattal 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 172
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan projektekbe történő 
beruházások, amelyek nem tartják be a 
munkavállalókra vonatkozó munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági normákat; 

Or. en

Módosítás 173
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tevékenységek vagy beruházások, 
amelyek akadályoznák az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású alternatívák fejlődését 
és alkalmazását, valamint a 
klímasemlegesség célkitűzésével nem 
összeegyeztethető eszközök megkötéséhez 
vezetnének az életciklusukat tekintve.

Or. en

Módosítás 174
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (2b) és (2c) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre az 
[ESZA+] különleges kizárásai is 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 175
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem adható uniós finanszírozás fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelését vagy 
tőzegtermelést célzó új 
kezdeményezésekhez kapcsolódó 
tevékenységekhez, beleértve az adott 
terület NUTS 2. szintű régiójában 
átmenetileg leszerelt kitermelő 
létesítmények újranyitását a program 
időtartama alatt.

Or. en

Módosítás 176
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tevékenységek vagy beruházások, 
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amelyek nem egyeztethetők össze a „ne 
árts” alapelvvel, valamint az EU 
fenntartható pénzügyekre vonatkozó 
osztályozási rendszerével.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió fenntartható pénzügyekre vonatkozó osztályozási rendszerére tett utalás 
elősegíti a szakpolitikai koherenciát. Az Európai Unió fenntartható pénzügyekre vonatkozó 
osztályozási rendszerére tett utalás elősegíti a szakpolitikai koherenciát.

Módosítás 177
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tevékenységek vagy beruházások, 
amelyeknél fennáll a kockázata, hogy az 
elindításuk után hosszú távon 
életképtelenek lesznek, és a működéshez 
állami támogatásokra lesz szükségük.

Or. en

Módosítás 178
Erik Bergkvist

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 

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 



PE650.648v02-00 108/131 AM\1205691HU.docx

HU

források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

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.
A MÁTA-források programozása 
összhangban áll a 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 az (EU) [új 
CPR] 22–28. cikkei szerint meghatározott 
integrált területi eszközök kihasználását.

Or. en

Módosítás 179
Hélène Laporte

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 tagállamok 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.

Or. fr

Módosítás 180
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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. A 
Bizottság a nemzeti keretük 50%-ára 
korlátozza azokat a tagállamokat, amelyek 
még nem kötelezték el magukat a 2050-ig 
elérendő nemzeti klímasemlegességi 
célkitűzés mellett, a fennmaradó 50% 
pedig a célkitűzés elfogadását követően 
azonnal e tagállamok rendelkezésére áll;

Or. en

Módosítás 181
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 182
Erik Bergkvist

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.

Or. en

Módosítás 183
Hélène Laporte

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 tagállamok csak akkor hagynak 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.

Or. fr
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Módosítás 184
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 
szinten még nem kötelezték el magukat az 
EU klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére vonatkozó célkitűzése mellett, a 
nemzeti allokációjuk 50 %-ának erejéig 
(„nem befagyasztott rész”) férhetnek majd 
hozzá a Méltányos Átállást Támogató 
Alaphoz, az allokáció másik 50 %-a pedig 
a szóban forgó kötelezettség vállalása 
esetén („befagyasztott rész”) válik majd 
elérhetővé a számukra. Ilyen esetben azok 
a régiók, amelyek elkötelezték magukat e 
célkitűzés megvalósítása mellett, 
elsődlegesen hozzáférnek a nemzeti 
költségelosztás nem befagyasztott 
részéhez.

Or. en

Módosítás 185
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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másfélszerese és legfeljebb háromszorosa 
az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

Or. en

Módosítás 186
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított önkéntes 
forrásokat. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege nem haladhatja meg az 
adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének 60%-át. Ez az 
ERFA és az ESZA+ szerinti prioritások 
megfelelő finanszírozásának sérelme 
nélkül történik. Az ERFA-ból vagy az 
ESZA+-ból átcsoportosított források 
semmiképpen sem haladhatják meg az 
érintett tagállamnak nyújtott ERFA-, 
illetve ESZA+-allokáció 20 %-át.

Or. en

Indokolás

Módosítás 187
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1205691HU.docx 113/131 PE650.648v02-00

HU

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

2. A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalhatják a 
tagállami MÁTA-allokációk egészéből 
vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat. 
Az ERFA-ból vagy ESZA+-ból a MÁTA-
ba átcsoportosított pénzt ki kell zárni.

Or. en

Indokolás

A MÁTA-eszközök ERFA-ból vagy ESZA+-ból származó eszközökkel való összepárosítása 
értelmetlen, mivel az ERFA vagy ESZA+ pénzeszközei valahol máshol hiányozhatnak majd. 
Néhány régióban a tervezett rendelet azt jelentené, hogy a ERFA vagy ESZA+ majdnem 
összes finanszírozását kizárólag a MÁTA kedvezményezett régiói kapnák meg a MÁTA 
finanszírozás mellett. Ezzel szemben az egyes tagállamokra vagy régiókra kell bízni annak 
eldöntését, hogy az ERFA vagy ESZA+ finanszírozást alkalmazzák-e.

Módosítás 188
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 189
Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 190
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a MÁTA által finanszírozott 
projektek, amelyek hozzájárulnak annak 
konkrét célkitűzéséhez, a feltételezett 
költségek legfeljebb 75%-át 
finanszírozásként kapják meg.

Or. pl

Indokolás

Az Európai Beruházási Bank iránymutatásai is alkalmazhatók a MÁTA vonatkozásában.

Módosítás 191
Erik Bergkvist
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok az érintett területek 
összes illetékes helyi és regionális 
hatóságaival, illetve szociális partnereivel, 
nevezetesen az érintett területek helyi és 
regionális szintjén (a 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”) 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. 
Objektív és átlátható kritériumokat kell 
alkalmazni a célzott területek kijelölésére, 
valamint a pénzeszközök közöttük történő 
felosztásának meghatározására. A 
méltányos átállási tervek megegyeznek a 
vonatkozó stratégiai dokumentumokkal, 
főként a prioritások keretrendszerét és a 
megvalósítási folyamatokat meghatározó 
intelligens szakosodási stratégiákkal (S3), 
a nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
szociális jogok európai pillérével és a 
meglévő regionális és helyi stratégiákkal.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 

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

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 192
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, 
Moritz Körner, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott területek, amelyek részei 
lehetnek vagy megegyeznek nagyobb 
szintekkel, például a 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. A 
műszaki segítséget a bizottság a 
tagállamok kérésére biztosítják a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
kidolgozása vonatkozásában.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 

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

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 193
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Módosítás 194
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való, 
2050-ig megvalósítandó átállás nemzeti 
szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
valamennyi fosszilis tüzelőanyag 
kivonására vonatkozó konkrét határidőt, a 
szén kivonására vonatkozó 2030 előtti 
határidőt, valamint a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek pontos, 
2030-ra teljesítendő mérföldköveket 
tartalmazó ütemtervét;

Or. en

Módosítás 195
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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 

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, nagymértékben 
erőforrás- és energiahatékony, körforgásos 
és klímasemleges gazdaságra való 
átállásból adódó kihívások – ideértve az 
átállás társadalmi, munkaerőpiaci, 
gazdasági és környezeti hatásait – és az 
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következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

ezekkel járó előnyök, különösen az 
egészséget és jóllétet érintő előnyök 
felmérése, valamint a szóban forgó 
területeken a nettó nulla kibocsátásra való 
átállásból, a fosszilis tüzelőanyagokról 
való áttérésből vagy a kibocsátásintenzív 
tevékenységek felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, a munkahelyteremtési 
lehetőségeknek, egyéb társadalmi 
következményeknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása;

Or. en

Módosítás 196
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
következtében felmerülő társadalmi, 
munkaerőpiaci, gazdasági és környezeti 
kihívások és lehetőségek kezeléséhez 
nyújtott MÁTA-támogatás várható 
hozzájárulásának ismertetése a tervezett 
fellépések részletes listájával együtt;

Or. en

Módosítás 197
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel, a 
kapcsolódó uniós stratégiákkal (az 
európai zöld megállapodással és a 
szociális jogok európai pillérével), 
valamint az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljaival való 
konzisztencia felmérése, valamint a 
tervezett fellépések nemek közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozó részletes 
hatásvizsgálata;

Or. en

Módosítás 198
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az érintett területek és az ott élő 
emberek számára elérhető átállási 
lehetőségek felmérése a tervezett 
művelettípusok ismertetésével, beleértve a 
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés 
ösztönzésében és támogatásában vállalt 
aktív szerephez szükséges munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikákat, valamint 
annak ismertetése, hogy a műveletek 
hogyan járulnak hozzá az átállás jelentette 
kihívások lehetőséggé formálásához a 
régió és az ott élő emberek számára;

Or. en
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Módosítás 199
Hélène Laporte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) A MÁTA forrásainak 
odaítélésekor feltétel a munkahelyek 
fenntartása abban a tagállamban, ahol a 
vállalat működik.

Or. fr

Módosítás 200
Erik Bergkvist

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 az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 201
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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 

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

azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében a terv által érintett 
területen.

Or. en

Módosítás 202
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 203
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 204
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Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 205
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 206
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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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].

Or. en

Módosítás 207
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 208
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 8. cikk (4) bekezdésének 6. A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk 
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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.

(4) bekezdése 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.

Or. en

Módosítás 209
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok pénzügyi 
keretösszegeit a következő lépéseknek 
megfelelően kell meghatározni:

Az egyes tagállamok pénzügyi 
keretösszegeit a következő lépéseknek 
megfelelően kell meghatározni: A 
Méltányos Átállást Támogató Alap 6,5 
milliárd eurós összegét az alábbiak szerint 
kell megosztani a tagállamok között:

Or. en

Indokolás

A MÁTA-források zömét, 6,5 milliárd eurót a Bizottság által előterjesztett számítási módszer 
szerint kell kiosztani. A fennmaradó 1 milliárd eurót azonban azoknak a korán teljesítő 
tagállamoknak kell adni, akik 2017-re jelentősen, legalább 30%-kal csökkentették az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, így 150%-kal túlteljesítve az EU2020 20%-os célját.

Módosítás 210
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 25%),

_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. pl

Indokolás

A szén és lignitbányászat szektorát érinti először és leginkább az energetikai átalakulás. A 
méltányos átállásról szóló vita a szektor által tapasztalt nehéz helyzettel indult. Ebben az 
iparágban ezért a foglalkoztatást a támogatás kiosztásakor a legfontosabb kritériumnak kell 
tekinteni.

Módosítás 211
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 49%),

Or. pl

Indokolás

A szén és lignitbányászat szektorát érinti először és leginkább az energetikai átalakulás. A 
méltányos átállásról szóló vita a szektor által tapasztalt nehéz helyzettel indult. Ebben az 
iparágban ezért a foglalkoztatást a támogatás kiosztásakor a legfontosabb kritériumnak kell 
tekinteni.

Módosítás 212
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Indokolás

A fenti korlátozás azt jelenti, hogy a MÁTA teljes összegének legfeljebb 27%-a folyósítható 
annak az országnak, amely az EU összes szén- és lignitbányászati munkahelyének 56%-ával 
rendelkezik. Ezért ez a korlátozás igazságtalannak tekintendő, és eltörlendő.

Módosítás 213
Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t vagy az Alap 
teljes költségvetésének 30%-át meghaladó 
juttatásban, amelyik összeg a nagyobb.. A 
tagállamok 2 milliárd EUR-t vagy az Alap 
költségvetésének 30%-át meghaladó 
összegeit arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 214
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Guerreiro

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a teljes előirányzott összeg 
27%-át meghaladó juttatásban. A 
tagállamok 27%-os küszöbértéket 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 215
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 5 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 5 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 216
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A nemzeti allokáció felét attól kell 
függővé tenni, hogy a tagállam 
elkötelezte-e magát az EU 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzése mellett. A maradékot el kell 
különíteni, amíg az érintett tagállam el 
nem fogadja ezt a kötelezettségvállalást. 
Ilyen esetben az érintett tagállam azon 
régiói, amelyek elkötelezték magukat az 
EU 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzése mellett, 
kiváltságos hozzáférést kapnak a 
pénzeszközökhöz.

Or. en

Módosítás 217
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pont alkalmazásából eredő 
tagállami részesedéseket felfelé vagy lefelé 
igazítják egy olyan együtthatóval, amely a 
2015 és 2017 közötti időszakra 
vonatkozóan az adott tagállam (vásárlóerő-
paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség másfélszerese (az átlag felel 
meg a 100 %-nak).

c) a tagállamoknak a b) pont 
alkalmazásából származó részesedéseit 
azon különbözet 1,5-szeresének 
együtthatójával kell negatívan vagy 
pozitívan kiigazítani, amely 
vonatkozásában a tagállam egy főre jutó, 
2015–2017-es időszakra vonatkozó GNI-je 
(vásárlóerő paritásokban mérve) 
meghaladja az EU 27 tagállamának egy 
főre jutó átlag GNI-jét, vagy ez alá esik 
(átlag: 100%) (súlyozás: 75%), valamint 
azon különbözet 1,5-szeresének 
együtthatójával, amely vonatkozásában a 
tagállam megújuló energia 
részesedésének növekedése a végleges 
bruttó energiafogyasztásban 2008 és 2018 
között az egy főre jutó ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának átlagos 
csökkenését meghaladja, vagy ez alá esik 
(átlag: 100% (súlyozás: 25%);

Or. en

Módosítás 218
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Méltányos Átállást Támogató Alap 
fennmaradó 1 milliárd eurója azon 
tagállamoknak szolgál kompenzációként, 
amelyek 2017-re legalább 30%-os bruttó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést 
értek el az 1990-es kibocsátási szintekhez 
képest a nemzeti készleteik alapján, így 
legalább 150%-kal túlteljesítve a 2020-as 
EU kibocsátáscsökkentési célt. Az 1 
milliárd EUR-t a 2017-es bruttó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások arányos 
részében kell elosztani e tagállamok 
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között.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe a korábbi, kibocsátáscsökkentésre irányuló 
erőfeszítéseket, így a korán teljesítő tagállamok részére kevesebb forrást oszt ki. Ugyanakkor 
azoknak a tagállamoknak kedvez, amelyek nem mutattak fel ilyen eredményeket. A 
kompenzáció bevezetésével a jelenlegi módosítások célja, hogy ellensúlyozza a javaslatnak ezt 
az igazságtalanságát. Az ellentételezés további forrásokat nyújtana kilenc tagállam számára, 
amelyből nyolc az EU legszegényebb országai közé tartozik.


