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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

A javasolt módosítások a fenti megfontolásokon alapulnak. Különösen a kohéziós alapokkal 
való összekapcsolás eltörlését javasoljuk, amennyiben ez a különböző alapok kötelező 
párosítását vonja maga után, továbbá ezen különálló alap költségvetésének a növelését. 
Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a MÁTA hatékonyságának minimumszintje 7,5 
milliárd EUR szorozva legalább a 1,5-del és ehhez a kohéziós alapokból származó megfelelő 
pénzügyi előirányzatok társulnak, a független alap teljes összegét 18,75 milliárd EUR-ra kell 
emelni. A MÁTA forrásainak növelésével összefüggésben ez az I. mellékletben szereplő felső 
határ emelését is maga után vonja, amely jelenleg 2 milliárd EUR. A teljes pénzügyi 
allokációra vonatkozó ugyanazon arány alkalmazásával a felső határt 5 milliárd EUR-ra kell 

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű 
kiegészítő jelleget, a MÁTA keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad 
más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni azért, hogy az ne szabja meg ezen 
alapok használatát és allokációját. Ha megkövetelnénk a MÁTA allokációjának 
összeegyeztetését a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok 
számára, ami pluszterhet jelentene.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A MÁTA-forrásoknak 
összhangban kell állniuk ambiciózus 
célkitűzéseivel. A klímasemlegességre való 
áttérés hatásainak enyhítése érdekében a 
MÁTA-nak külön pénzügyi allokációval 
kell rendelkeznie, amely független az 
egyéb uniós strukturális és beruházási 
alapok allokációjától. A MÁTA-hoz való 
hozzáférést nem szabad más uniós 
alapokból történő átcsoportosításoktól 
függővé tenni. Az ilyen független 
hozzáférés lehetővé teszi a MÁTA 
megfelelő működését és a várt 
eredmények elérését, valamint 
kiszámíthatóságot teremt a 
kedvezményezettek számára.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű 
kiegészítő jelleget, a MÁTA keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad 
más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni azért, hogy az ne gátolja meg ezen 
alapok használatát és allokációját. Ha megkövetelnénk a MÁTA allokációjának 
összeegyeztetését a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok 
számára, ami pluszterhet jelentene.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA forrásai önmagukban 
nem lesznek elegendőek a 
klímasemlegességre való áttéréssel 
kapcsolatos valamennyi kihívás 
kezeléséhez. Ezért a MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
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politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 4

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.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű 
kiegészítő jelleget, a MÁTA keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad 
más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni azért, hogy az ne gátolja meg ezen 
alapok használatát és allokációját. Ha megkövetelnénk a MÁTA allokációjának 
összeegyeztetését a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok 
számára, ami pluszterhet jelentene.

Módosítás 5

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

Or. en

Indokolás

A kohéziós alapokból történő átcsoportosítások elutasításának elvével összhangban a MÁTA 
teljes keretösszegét növelni kell a megfelelő összegekkel, amelyeket a Bizottság a kohéziós 
alapokból származó minimális hozzájárulásként irányzott elő. Ezért a teljes keretösszeg 7,5 
milliárd EUR-ra emelkedik (az eredeti MÁTA-allokáció) + 7,5 milliárd EUR szorozva 1,5-del 
(a Bizottság által a kohéziós alapokból előirányzott minimális átcsoportosítás) = 18,75 
milliárd EUR.

Módosítás 6

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

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű 
kiegészítő jelleget, a MÁTA keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad 
más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni azért, hogy az ne gátolja meg ezen 
alapok használatát és allokációját. Ha megkövetelnénk a MÁTA allokációjának 
összeegyeztetését a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok 
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számára, ami pluszterhet jelentene.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű 
kiegészítő jelleget, a MÁTA keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad 
más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni azért, hogy az ne gátolja meg ezen 
alapok használatát és allokációját. Ha megköveteljük, hogy a MÁTA allokációját össze kell 
egyeztetni a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok számára, ami 
pluszterhet jelentene.

Módosítás 8

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 

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 
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megfelelően újraszámítják; megfelelően újraszámítják;

Or. en

Indokolás

Mivel a MÁTA teljes keretösszege megemelkedik, a felső határt ugyanezen szorzó 
alkalmazásával is növelni kell.


