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Módosítás 30
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség. A 
méltányos átállást támogató 
mechanizmuson keresztül nyújtott uniós 
támogatásnak és finanszírozásnak 
biztosítania kell, hogy minden tagállam 
összes támogatható projektje összhangban 
legyen a tagállamok által a nemzeti 
klímasemlegesség 2050-ig való eléréséért 
vállalt felelősséggel, amelyet az Európai 
Parlament állásfoglalása 
(2019/2930(RSP)) és az Európai Tanács 
(EUCO 29/19) is jóváhagyott.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
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Módosítás 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) .../... rendeletében [a 
klímasemlegesség megvalósítását célzó 
keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendelet] 
meghatározott energia- és éghajlat-
politikai céljai megvalósuljanak, továbbá 
hogy az Unióban 2050-ig hatékony és 
méltányos módon megvalósuljon a 
klímasemlegesség, az európai zöld 
megállapodás egy, a méltányos átállást 
támogató mechanizmust jelentett be, amely 
eszközöket biztosít az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak. Ugyanakkor az átállás 
kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség.

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

Or. en
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Módosítás 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon, a 
társadalmi-gazdasági fenntarthatóságra 
törekedve megvalósuljon a 
klímasemlegesség, az európai zöld 
megállapodás egy, a méltányos átállást 
támogató mechanizmust jelentett be, amely 
eszközöket biztosít az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak. Ugyanakkor az átállás 
kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség. A siker 
érdekében az átállásnak csökkentenie kell 
az egyenlőtlenségeket, új, magas 
színvonalú munkahelyekkel kell hatást 
gyakorolnia a nettó foglalkoztatásra, 
valamint méltányosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie mindenki 
számára.

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

Or. en
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Módosítás 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak, 
nevezetesen a nagy szén-dioxid-
kibocsátású régiók és azok, ahol a fosszilis 
tüzelőanyagok iparága nagy számban 
kínál munkahelyeket. Ugyanakkor az 
átállás kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség.

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

Or. fr

Módosítás 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
legkésőbb 2050-ig hatékony és méltányos 
módon megvalósuljon a klímasemlegesség, 
az európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely pénzügyi eszközöket és 
tudást biztosít az éghajlatváltozással 
kapcsolatos válság kezeléséhez, úgy, hogy 
senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak. Ugyanakkor az átállás 
kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség mind regionális, 
mind nemzeti szinten.

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

Or. en

Módosítás 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta egy 
újszerű európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
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ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

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

Or. en

Módosítás 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
legkésőbb 2040-ig hatékony és méltányos 
módon megvalósuljon a klímasemlegesség, 
az európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
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éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

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

Or. en

Módosítás 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből. A három 
pillér kiegészíti egymást a zöld 
megállapodás végrehajtásának 
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támogatása érdekében, és a fenntartható, 
klímasemleges, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens, erőforrás-
hatékony és körforgásos gazdaságra való 
átállás legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítása miatt a gazdasággal, a 
társadalommal, az energetikai 
fenntarthatósággal, az 
energiabiztonsággal és az energia 
megfizethetőségével kapcsolatban 
felmerülő, valamint az egyes régiókat 
érintő kihívások és lehetőségek kezelését 
célozza.

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

Or. en

Módosítás 38
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. 
Ezek a Bizottság és a tagállamok által 
azonosított régiók és ágazatok, amelyekről 
a [MÁTA-rendelet] 7. cikkével 
összhangban létrehozott és a Bizottság 
által jóváhagyott, méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek rendelkeznek. A 
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további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

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

Or. en

Módosítás 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére. Az Alap 
programozási ritmusát attól a 
szeptemberre várható hatásvizsgálattól 
függően kell megvalósítani, amely az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak az 
1990-es szinthez képest 2030-ra történő 
50% vagy 55%-os csökkentésének a két 
lehetőségét tanulmányozza, mivel a két 
arány különbsége az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 280 megatonna (Mt) mértékű 
csökkenésének felel meg.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Módosítás 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
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végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az Unió 
2030-as éghajlat-politikai céljainak 
eléréséhez és a klímasemleges gazdaságra 
való átállás 2050-ig történő 
megvalósításához szükséges folyamat 
legfontosabb lépéseit és időrendjét úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére. Csak azok 
a tagállamok részesülhetnek az eszközből, 
amelyek elköteleződnek az EU 2050-es 
klímasemlegességi célja mellett.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Módosítás 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére. A 
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méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek elkészítésére, végrehajtására, 
nyomon követésére és értékelésére a 
[MÁTA-rendelet] [7.] cikkében említett 
partnerségi elv vonatkozik.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Módosítás 44
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap az EU helyreállítási és 
rezilienciaépítési csomagjának alapvető 
része, és a csomag kulcsfontosságú része 
is kell, hogy maradjon, ennek megfelelő 
jelentős forrásokkal.

Or. en

Módosítás 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 

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

átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük az (EU) 2020/852 rendelettel a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról [taxonómiai 
rendelet], és ki kell egészíteniük a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
másik két pillére keretében támogatott 
tevékenységeket, valamint biztosítaniuk a 
szinergiákat azokkal. Az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi céljainak 
elérésével összeegyeztethetetlen 
beruházások nem részesülhetnek 
támogatásban ebből az eszközből.

Or. en

Módosítás 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat, így biztosítva, hogy 
mindhárom pillér ugyanazon célok 
elérését szolgálja. A Bizottságnak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a 
három pillér egymást kiegészítő jellegét, 
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és ahol lehetséges, szinergiák 
kialakítására kell törekednie.

Or. en

Módosítás 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat. Az éghajlatvédelmi 
átállás által különösen érintett, de az első 
pillér keretében nem célzott ágazatok vagy 
régiók is részesülhetnek az eszközből.

Or. en

Módosítás 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 

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

hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat. Az éghajlatvédelmi 
átállás által különösen érintett, de az első 
pillér keretében nem célzott ágazatok vagy 
régiók is részesülhetnek az eszközből.

Or. en

Módosítás 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 

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

támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük az 
összes érintett érdekelt féllel regionális 
szinten folytatott érdemi konzultációt 
követően a Bizottság által elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírt társadalmi és gazdasági 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

Or. en

Módosítás 52
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket, és összhangban kell lenniük a 
klímasemleges Unió 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel. 
A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.
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Or. en

Módosítás 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az Európai 
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fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a klímasemlegesség 
megvalósítását célzó keret létrehozásáról 
és az (EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
rendelet] meghatározott energia- és 
éghajlat-politikai céljainak 
megvalósításához, továbbá a 2050-re 
klíma- és szén-dioxid-semleges gazdaságra 
való átállás fejlesztési szükségleteinek 
kielégítéséhez. A támogatott beruházások 
kiterjedhetnek a tiszta technológiára és 
infrastruktúrára, többek között a megújuló 
energiára, a megújuló energiaforráson 
alapuló hidrogénellátásra, a 
hidrogénalapú üzemanyagok 
biztosítására, a közlekedés, az ipar és az 
épületek szén-dioxid-mentesítésére, a 
fenntartható távfűtési hálózatokra, a zöld 
és fenntartható mobilitásra, a kutatási és 
innovációs tevékenységekbe – többek 
között az egyetemekbe és az állami 
kutatóintézetekbe – történő, és a fejlett és 
piacképes technológiák átadását 
előmozdító beruházásokra, a 
digitalizációra, a digitális konnektivitásra 
és a digitális innovációra irányuló 
beruházásokra, ideértve a digitális és 
precíziós gazdálkodást is, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta és 
biztonságos vízellátásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági, valamint 
integrációs intézkedésekre, beleértve az 
épületek felújítását és átalakítását, a szén-
dioxid-leválasztást, -tárolást és -
felhasználást, a körforgásos gazdaságra 
való átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére – amennyiben 
az EUMSZ 191. cikkében foglalt 
„szennyező fizet” elvvel összhangban nem 
tartozik a környezeti károkért felmerülő 
felelősség alá –,valamint a továbbképzésre 
és átképzésre, az oktatásra és a szociális 
infrastruktúrára, beleértve a szociális 
lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal és az éghajlatváltozás 
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következtében megváltozott időjárási 
körülményekkel szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak az 
Unió 2030-ra vonatkozó új energia- és 
éghajlat-politikai céljainak 
megvalósulásához, és az Unióban 2040-ig 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
tiszta technológiára, a megújulóenergia-
infrastruktúrára és a közlekedés szén-
dioxid-mentesítésére, a távfűtési 
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átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

hálózatokra, a zöld és fenntartható 
mobilitásra, a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra irányuló beruházásokra, az 
intelligens hulladékgazdálkodásra, a tiszta 
megújuló energiára és az 
energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére – amennyiben 
az EUMSZ 191. cikkében foglalt 
„szennyező fizet” elvvel összhangban nem 
tartozik a környezeti károkért felmerülő 
felelősség alá –,valamint a továbbképzésre 
és átképzésre, az oktatásra és a szociális 
infrastruktúrára, beleértve a szociális 
lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik 
az ökológiai katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó olyan beruházások 
azonosításának elősegítése érdekében, 
amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak az Unió éghajlat- és 
energiapolitikai céljaihoz, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez is, 
tiszteletben tartva ugyanakkor a 
károkozás elkerülésének elvét, a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
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uniós taxonómiát kell alkalmazni. A 
beruházásokat meg kell vizsgálni 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk meghatározása érdekében, és 
szükség esetén a Bizottság által az 
InvestEU program keretében kidolgozásra 
kerülő iránymutatásnak megfelelően 
fenntarthatósági ellenőrzésnek kell 
alávetni.

Or. en

Módosítás 56
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
megfizethető és fenntartható energiát és a 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítését biztosító technológiák és 
infrastruktúra bevezetésére, a távfűtési 
hálózatokra, a környezetbarát mobilitásra, 
az intelligens hulladékgazdálkodásra, a 
tiszta energiára és az energiahatékonysági 
intézkedésekre, beleértve az épületek 
felújítását és átalakítását, a 
városrehabilitációt és városfejlesztést, 
valamint az ápolási-gondozási 
intézményekbe történő beruházásokat, a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
támogatására, a földterületek és 
ökoszisztémák helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, a biológiai 
sokféleség és a természetes élőhelyek 
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megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

védelmére és helyreállítására, a nemek 
közötti egyenlőséget szem előtt tartó 
továbbképzésre, átképzésre, új készségek 
fejlesztésére és oktatásra, valamint a 
szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható. Az ilyen 
beruházásokhoz kapcsolódóan technikai 
és igazgatási segítségnyújtás áll majd 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek, 
de nem korlátozódnak az energetikai 
infrastruktúrára, beleértve a tiszta 
hidrogénnel, biogázzal és biometánnal 
kompatibilis beruházásokat, a közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, a 
környezetbarát és fenntartható kutatási és 
innovációs projektekbe történő 
beruházásokra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, a környezeti 
infrastruktúrára (víz és 
szennyvízelvezetés), a városrehabilitációra 
és városfejlesztésre, a kulturális és 
történelmi örökségre, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
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való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Or. en

Módosítás 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
beruházások korlátozott körére kell 
kiterjednie, azzal a feltétellel, hogy azok 
hozzájárulnak a fenntarthatóbb gazdaságra 
való átállás fejlesztési szükségleteinek 
kielégítéséhez. A támogatott beruházások 
kiterjedhetnek az energetikai és 
közlekedési infrastruktúrára, a távfűtési 
hálózatokra, a környezetbarát mobilitásra, 
az intelligens hulladékgazdálkodásra, a 
tiszta energiára és az energiahatékonysági 
intézkedésekre, beleértve az épületek 
felújítását és átalakítását, a fenntarthatóbb 
gazdaságra való átállás támogatására, 
valamint a földterületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére. Az 
infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, 
amelyek növelik a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet. Átfogó 
beruházási megközelítést kell előnyben 
részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
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megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson a fenntarthatóbb gazdaságra 
történő átálláshoz való alkalmazkodásból 
eredő környezeti kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 59
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára. Az 
infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, 
amelyek növelik a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet. Átfogó 
beruházási megközelítést kell előnyben 
részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez.

Or. de

Módosítás 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

regionális kohéziójának és gazdasági 
diverzifikációjának fokozása érdekében a 
hitelezési eszköznek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírtak szerint 
a fenntartható beruházások széles körére 
ki kell terjednie, azzal a feltétellel, hogy 
azok hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A 
támogatott beruházások köréből ki kell 
zárni a fosszilis tüzelőanyagokat, 
ugyanakkor annak ki kell kiterjednie a 
megújulóenergia-infrastruktúrára és a 
közlekedési infrastruktúrára, a távfűtési 
hálózatokra (csak az átállással érintett 
széntermelő régiók esetében), a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó, a károkozás 
elkerülésének elvével összhangban álló 
beruházási megközelítést kell előnyben 
részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
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hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómiát kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 61
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
kutatásra és az innovációra, a kkv-k 
számára nyújtott támogatásokra, az 
energetikai és közlekedési infrastruktúrára, 
a távfűtési hálózatokra, a környezetbarát 
mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a víz- és földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve az 
ápolási-gondozási intézményeket és a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal – nevezetesen az 
éghajlatváltozás miatt fokozódó 
katasztrófákkal, mint az árvizek és 
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támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

erdőtüzek – szembeni ellenálló képességet. 
Átfogó beruházási megközelítést kell 
előnyben részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő területi, 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
kihívások kezeléséhez. A hitelezési eszköz 
keretében támogatható, jelentős pozitív 
környezeti hatással járó beruházások 
azonosításának elősegítése érdekében a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
uniós taxonómia alkalmazható.

Or. en

Módosítás 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra, 
munkahelyteremtésre és a szociális 
infrastruktúrára, beleértve a szociális 
lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Or. fr

Módosítás 65
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómiát kell alkalmazni, és 
ragaszkodni kell a jelentős károkozás 
elkerülésének elvéhez.

Or. en

Módosítás 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 

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

tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
például az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében az Unió 2030-ra 
kitűzött éghajlat-politikai céljainak és a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaság célkitűzésének való megfelelés 
kritériumai alkalmazhatók.

Or. en
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Módosítás 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gazdasági, területi és társadalmi 
kohézió növelésére irányuló célkitűzésével 
összefüggésben a hitelezési eszköznek 
hozzá kell járulnia az egyenlőtlenségek 
felszámolásához és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához, a nemek 
közötti esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálásához, valamint a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron és szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez is az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében, az EUMSZ 
10. cikkében és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikkében 
meghatározottak szerint. A hitelezési 
eszköz végrehajtásának bármely 
szakaszában részt vevő valamennyi 
érdekelt félnek kötelezettséget kell 
vállalnia a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására és a nőkre gyakorolt 
hatást figyelembevételének biztosítására, 
mivel őket aránytalanul érinti az 
éghajlatváltozás és az átállás folyamata.

Or. en

Módosítás 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5a) A hitelezési eszköz célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében kell 
megvalósítani, valamint az EUMSZ 
11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében a környezet 
minőségének megőrzésére, védelmére és 
javítására vonatkozóan megfogalmazott 
célkitűzés Unió általi előmozdítása révén, 
figyelembe véve a „szennyező fizet” elvet 
és a Párizsi Megállapodásban szereplő 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 69
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak el kell 
fogadnia egy listát azokról a 
beruházásokról, amelyek hátráltatják a 
Párizsi Megállapodásban és a zöld 
megállapodásban meghatározott célok 
elérését, továbbá nincsenek összhangban 
az EBB energiafinanszírozási 
politikájával, és ezért kizárásra kerülnek. 
Ezeket a beruházásokat ki kell zárni a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatásból.

Or. en

Módosítás 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5a) A meg nem térülő eszközök 
elkerülése és az állami finanszírozás 
leginkább költséghatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
kedvezményezett projekteknek hosszú távú 
zöld és fenntartható hatást kell 
gyakorolniuk, és hozzá kell járulniuk a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 71
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 72
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
hitelezési eszköz 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 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás. A végső 
kedvezményezettek védelme azonban 
döntő fontosságú a hitelezési eszköz által 
támogatott beruházások hatékonyságának 
biztosításához. A helyi és regionális 
hatóságok nem veszíthetik el 
finanszírozásukat a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében általánossá vált 
hiányosságok következményeként. 
Szükség esetén az Európai Parlamenttel 
és a Tanáccsal egyetértésben az Európai 
Bizottságnak kell ideiglenesen kezelnie a 
pénzeszközöket a kedvezményezettekkel, a 
jogállamiságot megsértő nemzeti 
kormányok bevonása nélkül.

Or. en

Módosítás 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás. A 
hitelezési eszközből csak azok a 
tagállamok részesülhetnek, amelyek 
tiszteletben tartják az Unió alapvető 
értékeit, köztük a jogállamiság elvét. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy valamely tagállamban megsértik a 
jogállamiságot, arra kell törekednie, hogy 
más módon támogassa az érintett régiók 
átállását, vagy módot találjon arra, hogy a 
támogatást szigorúan a régióhoz – a 
nemzeti kormány bevonása nélkül – 
irányítsa, ha az betartja a jogállamiság 
elveit.

Or. en

Módosítás 75
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás. Ezért az 
alapvető uniós értékek, például a 
jogállamiság elvének tiszteletben tartása 
és betartása kötelező az uniós 
költségvetésből származó valamennyi 
pénzügyi támogatás kedvezményezettjei 
számára, beleértve a méltányos átállást 
támogató mechanizmus 
kedvezményezettjeit is. A méltányos 
átállást támogató mechanizmusból 
támogatott tagállamoknak kötelezettséget 
kell vállalniuk az EU 2050-re kitűzött 
klímasemlegességi céljának elérésére.

Or. en

Módosítás 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. Ezeket a 
szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
elvének tiszteletben tartása alapvető 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és hatékony uniós 
finanszírozás.

(6) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. Ezeket a 
szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését.

Or. fr

Módosítás 77
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A támogatási 
komponensnek a Bizottság által közvetlen 
irányítás keretében végrehajtott pénzügyi 
keretösszegét az (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: a költségvetési 
rendelet) 125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás 
formájában kell biztosítani12. A 
finanszírozás e formájának elő kell 

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A hitelkomponenst 
az Európai Beruházási Bank (a 
továbbiakban: EBB) biztosítja. A 
költségvetési rendelet 154. cikkében előírt 
pillérértékelést teljesítő más finanszírozási 
partnerek is biztosíthatják a 
hitelkomponenst, feltéve, hogy képesek 
saját forrásokkal való hozzájárulással és a 
megfelelő földrajzi lefedettség 
biztosításával teljesíteni a hitelezési eszköz 
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segítenie a projektgazdák arra való 
ösztönzését, hogy a hitel nagyságához 
képest hatékonyan vegyenek részt a 
hitelezési eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításában és járuljanak hozzá 
ahhoz. A hitelkomponenst az Európai 
Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 
biztosítja. A hitelezési eszköz a 
hitelkomponenst biztosító más 
finanszírozási partnerekre is 
kiterjeszthető, amennyiben a támogatási 
komponenshez további források állnak 
rendelkezésre, vagy amennyiben ez a 
megfelelő végrehajtáshoz szükséges.

célkitűzéseit.

_________________
12 2018/1046/EU, Euratom rendelet.

Or. en

Módosítás 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A támogatási 
komponensnek a Bizottság által közvetlen 
irányítás keretében végrehajtott pénzügyi 
keretösszegét az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás formájában 
kell biztosítani12. A finanszírozás e 
formájának elő kell segítenie a 
projektgazdák arra való ösztönzését, hogy 
a hitel nagyságához képest hatékonyan 
vegyenek részt a hitelezési eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításában és 
járuljanak hozzá ahhoz. A hitelkomponenst 

(7) A hitelezési eszköznek az Unió 
által nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat és a finanszírozási partner 
által nyújtott hiteleket ötvözve kell 
támogatást nyújtania. A támogatási 
komponensnek a Bizottság által közvetlen 
irányítás keretében végrehajtott pénzügyi 
keretösszegét az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
125. cikkével összhangban 
költségfüggetlen finanszírozás formájában 
kell biztosítani12. A finanszírozás e 
formájának elő kell segítenie a 
projektgazdák arra való ösztönzését, hogy 
a hitel nagyságához képest hatékonyan 
vegyenek részt az önkormányzatok, 
városok, nagyvárosok és más területek 
célkitűzéseinek megvalósításában és 
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az Európai Beruházási Bank (a 
továbbiakban: EBB) biztosítja. A hitelezési 
eszköz a hitelkomponenst biztosító más 
finanszírozási partnerekre is 
kiterjeszthető, amennyiben a támogatási 
komponenshez további források állnak 
rendelkezésre, vagy amennyiben ez a 
megfelelő végrehajtáshoz szükséges.

járuljanak hozzá azokhoz. A 
hitelkomponenst az Európai Beruházási 
Bank (a továbbiakban: EBB) biztosítja.

_________________ _________________
12 2018/1046/EU, Euratom rendelet. 12 2018/1046/EU, Euratom rendelet.

Or. en

Módosítás 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Covid19-világjárvány 
megerősítette a méltányos átállást 
támogató mechanizmus jelentőségét az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett régiók gazdaságának újjáépítése 
vonatkozásában. Tekintettel az 
éghajlatvédelmi átállás és a fenntartható 
gazdasági növekedés közötti 
összefüggésre, a közszektor-hitelezési 
eszköz keretében elegendő erőforrásra 
van szükség az Unióban a klímasemleges 
gazdaságra való átállás 2050-ig történő 
megvalósításából fakadó kihívások 
kezeléséhez, amelyeket a Covid19-
világjárvány tovább súlyosbított.

Or. en

Módosítás 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

(7a) Az EBB és más finanszírozási 
partner által a közszektorbeli 
intézményeknek a Bizottság által 
támogathatónak, pénzügyileg és 
műszakilag függetlennek talált projektek 
támogatására nyújtott hitelek 
mentesülnek a tagállam Stabilitási és 
Növekedési Paktum szerinti hiány- és 
adósságszámítása alól.

Or. en

Módosítás 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből [250 000 000] EUR 
várhatóan az uniós költségvetésből kerül 
finanszírozásra az [új többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó javaslattal] 
összhangban, és ez az összeg jelenti az 
éves költségvetési eljárás során az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
2013. december 2-án létrejött 
intézményközi megállapodás13 17. pontja 
értelmében vett elsődleges 
referenciaösszeget.

törölve

_________________
13 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC
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Or. en

Módosítás 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből [250 000 000] EUR 
várhatóan az uniós költségvetésből kerül 
finanszírozásra az [új többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó javaslattal] összhangban, 
és ez az összeg jelenti az éves költségvetési 
eljárás során az Európai Parlament és a 
Tanács számára a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között 2013. december 2-án létrejött 
intézményközi megállapodás13 17. pontja 
értelmében vett elsődleges 
referenciaösszeget.

(8) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből [1 525 000 000] EUR 
várhatóan az uniós költségvetésből kerül 
finanszírozásra az [új többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó javaslattal] összhangban, 
és ez az összeg jelenti az éves költségvetési 
eljárás során az Európai Parlament és a 
Tanács számára a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között 2013. december 2-án létrejött 
intézményközi megállapodás13 17. pontja 
értelmében vett elsődleges 
referenciaösszeget.

_________________ _________________
13 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC

13 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC

Or. en

Módosítás 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből 275 000 000 EUR-t az e 

törölve
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rendelet I. mellékletében felsorolt 
programok által létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből 
kell finanszírozni. Az ilyen bevételek a 
hitelezési eszköztől független, lezárt 
programokból származnak, és azokat az 
EUMSZ 322. cikkének (1) bekezdése 
alapján a költségvetési rendelet 21. cikke 
(3) bekezdésének f) pontjától eltérve külső 
címzett bevételnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből 275 000 000 EUR-t az e 
rendelet I. mellékletében felsorolt 
programok által létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből 
kell finanszírozni. Az ilyen bevételek a 
hitelezési eszköztől független, lezárt 
programokból származnak, és azokat az 
EUMSZ 322. cikkének (1) bekezdése 
alapján a költségvetési rendelet 21. cikke 
(3) bekezdésének f) pontjától eltérve külső 
címzett bevételnek kell tekinteni.

(9) A költségvetési rendelet 21. cikke 
(3) bekezdésének f) pontját és az EUMSZ 
322. cikkének (1) bekezdését teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani.

Or. en

Módosítás 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hitelezési eszköz támogatási törölve
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komponenséből 1 000 000 000 eurót az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot is 
létrehozó (EU) 2015/1017 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (a 
továbbiakban: ESBA-rendelet) létrehozott 
uniós garancia feltöltésének előre látható 
többletéből kell finanszírozni14. Ezért el 
kell térni a költségvetési rendelet 213. 
cikke (4) bekezdésének a) pontjától, amely 
előírja, hogy a költségvetési garanciára 
képzett tartalékok többletét vissza kell 
állítani a költségvetésbe annak érdekében, 
hogy a többletet a hitelezési eszközhöz 
lehessen hozzárendelni. Ezt a címzett 
bevételt az EUMSZ 322. cikkének (1) 
bekezdése alapján a költségvetési rendelet 
21. cikke (3) bekezdésének f) pontjától 
eltérve külső címzett bevételnek kell 
tekinteni.
_________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformról és a Beruházási 
Projektek Európai Portáljáról, valamint 
az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből 1 000 000 000 eurót az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot is 
létrehozó (EU) 2015/1017 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (a 

törölve
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továbbiakban: ESBA-rendelet) létrehozott 
uniós garancia feltöltésének előre látható 
többletéből kell finanszírozni14. Ezért el 
kell térni a költségvetési rendelet 213. 
cikke (4) bekezdésének a) pontjától, amely 
előírja, hogy a költségvetési garanciára 
képzett tartalékok többletét vissza kell 
állítani a költségvetésbe annak érdekében, 
hogy a többletet a hitelezési eszközhöz 
lehessen hozzárendelni. Ezt a címzett 
bevételt az EUMSZ 322. cikkének (1) 
bekezdése alapján a költségvetési rendelet 
21. cikke (3) bekezdésének f) pontjától 
eltérve külső címzett bevételnek kell 
tekinteni.
_________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformról és a Beruházási 
Projektek Európai Portáljáról, valamint 
az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

Or. en

Módosítás 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hitelezési eszköz támogatási 
komponenséből 1 000 000 000 eurót az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot is 
létrehozó (EU) 2015/1017 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (a 
továbbiakban: ESBA-rendelet) létrehozott 
uniós garancia feltöltésének előre látható 
többletéből kell finanszírozni14. Ezért el 
kell térni a költségvetési rendelet 213. 

(10) A költségvetési rendelet 213. cikke 
(4) bekezdésének a) pontját, amely előírja, 
hogy a költségvetési garanciára képzett 
tartalékok többletét vissza kell állítani a 
költségvetésbe, teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani.
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cikke (4) bekezdésének a) pontjától, amely 
előírja, hogy a költségvetési garanciára 
képzett tartalékok többletét vissza kell 
állítani a költségvetésbe annak érdekében, 
hogy a többletet a hitelezési eszközhöz 
lehessen hozzárendelni. Ezt a címzett 
bevételt az EUMSZ 322. cikkének (1) 
bekezdése alapján a költségvetési rendelet 
21. cikke (3) bekezdésének f) pontjától 
eltérve külső címzett bevételnek kell 
tekinteni.
_________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az 
Európai Beruházási Tanácsadó Platformról 
és a Beruházási Projektek Európai 
Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és 
az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL 
L 169., 2015.7.1., 1. o.).

Or. en

Módosítás 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A költségvetési rendelet 12. cikke 
(4) bekezdésének c) pontjával 
összhangban a külső címzett bevételeknek 
megfelelő előirányzatokat automatikusan 
át kell vinni a következő programra vagy 
fellépésre. Ez a rendelkezés lehetővé teszi 
a célhoz kötött bevételek többéves 
ütemtervének összehangolását a hitelezési 
eszköz által finanszírozott projektek 
végrehajtási pályájával.

törölve

Or. en
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Módosítás 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 90
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló forrásokat előzetesen 
elkülönített nemzeti részesedés nélkül, 
uniós szinten piaci alapon kell biztosítani, 
biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.
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Or. en

Indoklás

Annak érdekében, hogy a program pénzügyi forrásait a lehető leghatékonyabban használják 
fel, el kell kerülni a nemzeti részesedések elkülönítését.

Módosítás 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, méghozzá a 
lehető legnagyobb mértékben, és megértve 
azt, hogy az átállásban részt vevő régiók 
azok, amelyeket a leginkább sújthat 
pénzügyi és társadalmi szempontból az 
átállás folyamata, létre kell hozni egy 
mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést. A 
fennmaradó források elosztásához való 
információnyújtás érdekében 2024. június 
30-ig időközi értékelő jelentést kell 
közzétenni.
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Or. en

Indoklás

Az időközi értékelő jelentés értékes információval szolgálhat a 2024. december 31-ét követően 
rendelkezésre álló, tagállamonként előre nem allokált fennmaradó pénzeszközök elosztási 
folyamatához. Ezért indokolt lenne előrébb hozni az időközi jelentés közzétételének 
időpontját.

Módosítás 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust a program teljes 
időtartama alatt tiszteletben tartandó, 
elkülönített nemzeti részesedések 
megállapítására. A támogatási komponens 
céljára rendelkezésre álló forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedéssel, uniós szinten piaci alapon 
kell biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve az 
életképességen alapuló és kockázatkerülő 
megközelítést.

Or. en

Módosítás 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes



AM\1212239HU.docx 59/166 PE657.150v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Ezt a mechanizmust felhatalmazáson 
alapuló bizottsági jogi aktussal kell 
létrehozni, amely meghatározza az egyes 
tagállamok részesedését. Annak érdekében 
azonban, hogy ez a célkitűzés 
összeegyeztethető legyen a hitelezési 
eszköz gazdasági hatása és végrehajtása 
optimalizálásának szükségességével, az 
ilyen nemzeti allokációk a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret után nem irányozhatók elő. 
Ezt követően a támogatási komponens 
céljára rendelkezésre álló fennmaradó 
forrásokat előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten piaci 
alapon kell biztosítani, biztosítva a 
beruházások kiszámíthatóságát, valamint 
követve a szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést, azokra a 
területekre helyezve a hangsúlyt, 
amelyeket leginkább érint az 
éghajlatvédelmi átállás.

Or. en

Módosítás 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 

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

Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján, 
anélkül, hogy a 2020-as európai 
szemeszter ajánlásai előfeltételekül 
szolgálnának. Annak érdekében azonban, 
hogy ez a célkitűzés összeegyeztethető 
legyen a hitelezési eszköz gazdasági hatása 
és végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

Or. fr

Módosítás 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret után 
nem irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
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előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú, a területi kohéziós és a 
regionális konvergencia-megközelítést.

Or. en

Módosítás 97
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 98



AM\1212239HU.docx 63/166 PE657.150v01-00

HU

Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség. A Bizottsággal közösen 
kidolgozott területi terveknek közös 
kritériumokat kell magukba foglalniuk, 
nevezetesen: segítségnyújtás a fosszilis 
tüzelőanyagokra nagy mértékben 
támaszkodó régiók és a nagy szén-dioxid-
kibocsátású iparágak számára, egy 
sikeresen lezárt projekt a gyenge szén-
dioxid-kibocsátású tevékenységekre való 
átállás érdekében, a zöld gazdaságban 
létrehozandó új munkahelyekre vonatkozó 
kötelezettségvállalás, a megújuló 
energiaforrásokba és a digitális 
konnektivitásba történő beruházásokra 
irányuló szándék. Az érintett területek 
illetékes helyi és regionális hatóságainak 
részvételük által szorosan kapcsolódniuk 
kell a méltányos átállás területi tervének a 
kidolgozásához.
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Módosítás 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] meghatározott vonatkozó 
kritériumokat, azt, hogy a projekt képes-e 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírt célokat elérni és a 
fejlesztési szükségleteket kielégíteni, 
hozzájárul-e az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai céljainak 
eléréséhez és az Unióban 2050-ig a 
klímasemlegességre való átálláshoz, 
előmozdítja-e a regionális és területi 
konvergencia átfogó célkitűzését, valamint 
hogy a támogatási elem mennyire jelentős 
a projekt életképessége szempontjából. A 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
munkaprogramban figyelembe vegyék és 
támogassák a nemek közötti egyenlőséget 
és a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának integrációját. Az e rendelet 
által létrehozott uniós támogatás így csak 
azon tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
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következetesség.

Or. en

Módosítás 100
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni, 
amelyek tartalmazhatják az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] meghatározott vonatkozó 
kritériumokat. E támogathatósági és 
odaítélési feltételeknek figyelembe kell 
venniük a projekt relevanciáját a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, a 
2050-ig klímasemleges uniós gazdaságra 
történő átállásból adódó gazdasági és 
társadalmi hatások kezelését annak 
biztosításával, hogy senki ne maradjon le 
a fejlődés folyamatában, valamint a 
támogatási elem jelentőségét a projekt 
életképessége szempontjából. Az e rendelet 
által létrehozott uniós támogatás így csak 
azon tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.
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Módosítás 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni, 
amennyiben az igények meghaladják a 
nemzeti allokációk szerinti finanszírozási 
forrásokat. E támogathatósági és 
rangsorolási feltételeknek figyelembe kell 
venniük az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) .../... rendeletében [a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
meghatározott vonatkozó kritériumokat, 
azt, hogy a projekt képes-e a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
célokat elérni és a fejlesztési 
szükségleteket kielégíteni, hozzájárul-e az 
éghajlatvédelmi átálláshoz, 
költséghatékony-e a projekt, előmozdítja-e 
a regionális és területi konvergencia átfogó 
célkitűzését, valamint a támogatási elem 
jelentőségét a projekt életképessége 
szempontjából. Az e rendelet által 
létrehozott uniós támogatás így csak azon 
tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en
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Módosítás 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a fenntartható 
beruházások uniós taxonómiája által 
meghatározott vonatkozó 
követelményeket, azt, hogy a projekt 
képes-e a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben leírt célokat elérni és a 
fejlesztési szükségleteket kielégíteni, 
hozzájárul-e az éghajlatvédelmi 
átálláshoz, a támogatásért folyamodó 
közszektorbeli intézmény elfogad-e az 
összes fosszilis tüzelőanyagra vonatkozó, a 
Párizsi Megállapodás céljaival 
összeegyeztethető időkereten belül 
megvalósuló fokozatos kivonási tervet, 
előmozdítja-e a projekt a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió átfogó 
célkitűzését, valamint a támogatási elem 
jelentőségét a projekt életképessége 
szempontjából. Az e rendelet által 
létrehozott uniós támogatás így csak azon 
tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en
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Módosítás 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni, 
amelyek tartalmazhatják az (EU) .../... 
rendeletben [a fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] meghatározott vonatkozó 
kritériumokat. E támogathatósági és 
odaítélési feltételeknek figyelembe kell 
venniük, hogy a projekt képes-e a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírt fejlesztési szükségleteknek 
és célkitűzéseknek megfelelni, hogy 
hozzájárul-e ahhoz, hogy az 
éghajlatvédelmi átállás oly módon 
valósuljon meg, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából, előmozdítja-e a 
regionális és területi konvergencia átfogó 
célkitűzését, valamint a támogatási elem 
szerepét a projekt megfizethetősége 
szempontjából. Az e rendelet által 
létrehozott uniós támogatás így csak azon 
tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en

Módosítás 104
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Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 

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

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

Or. en

Módosítás 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 

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

legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en

Módosítás 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

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

(14a) A hitelezési eszköznek eseti alapon 
támogatást kell nyújtania azon régióknak, 
amelyek az éghajlatváltozás kezelését 
célzó intézkedések következtében előre 
nem látható üzleti válságba kerülnek, 
hogy így lehetővé tegye az átmenet során 
esetlegesen felmerülő krízishelyzetekre 
adott megfelelő válaszlépéseket. Ennek 
célja annak biztosítása, hogy régiók akkor 
is támogatásban részesülhessenek, ha 
nem tüntetik fel őket az érintett régiók 
között.

Or. en

Módosítás 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A hitelezési eszköz keretében csak 
olyan projektek részesülhetnek 
támogatásban, amelyek foglalkoznak a 
2050-ig klímasemleges uniós gazdaságra 
történő átállás gazdasági és társadalmi 
hatásaival, nem termelnek elegendő saját 
bevételt, és nem szerezhetnének azonos 
mértékű vagy azonos időben történő 
projektfinanszírozást az uniós 
költségvetésből származó támogatási elem 
nélkül. A saját bevételeknek a 
költségvetési transzferek kivételévek meg 
kell felelniük a projekt által végzett 
tevékenységek által közvetlenül generált 
bevételeknek (például értékesítések, díjak 
vagy úthasználati díjak, illetve a meglévő 
eszközök korszerűsítése által generált 
többletmegtakarítások).

Or. en
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Módosítás 110
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hitelezési eszköz keretében csak 
olyan projektek részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem termelnek 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy 
pénzügyileg életképesek lehessenek, és 
hogy kizárólag piaci feltételek mellett 
nyújtott hitelekből finanszírozhatók 
legyenek. A saját bevételeknek a 
költségvetési transzferek kivételévek meg 
kell felelniük a projekt által végzett 

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

kivételévek meg kell felelniük a projekt 
által végzett tevékenységek által 
közvetlenül generált bevételeknek (például 
értékesítések, díjak vagy úthasználati díjak, 
illetve a meglévő eszközök korszerűsítése 
által generált többletmegtakarítások).

Or. fr

Módosítás 112
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

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

Or. en

Módosítás 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
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16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 116
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az 5 000 000 euró 
összeget meghaladó minden támogatáshoz 
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az Európai Számvevőszék egyik 
számvizsgálójának kétévente ellenőriznie 
kell a dokumentumokat, és helyszíni 
vizsgálatot kell végeznie az európai 
pénzeszközök felhasználására 
vonatkozóan, ami mentesítésül fog 
szolgálni a pénzeszközök kezelésére 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Nem nyújtható pénzügyi 
támogatás a hitelezési eszköz révén az 
adózási szempontból nem együttműködő 
joghatóságok uniós listáján szereplő 
országokban bejegyzett vállalkozások 
számára, kivéve, ha bizonyítják, hogy ott 
jogszerű üzleti tevékenységet folytatnak.

Or. en

Módosítás 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése és 
módosítása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el egyes végrehajtási feladatok 
végrehajtó ügynökségekre történő további 
átruházására, valamint az e rendelet II. 

törölve
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mellékletében foglalt elemeknek a fő 
teljesítménymutatók tekintetében történő 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytathasson, többek között szakértői 
szinten, és hogy e konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

Or. en

Módosítás 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A megfelelő demokratikus 
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elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a Bizottságnak évente jelentést kell tennie 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a közszektor-hitelezési eszköz 
végrehajtásáról, hatásáról és 
tevékenységeiről.

Or. en

Módosítás 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják 
kielégítően megvalósítani. E tekintetben a 
fő ok az, hogy az állami szervek uniós 
támogatás nélkül nehezen tudják 
támogatni azokat az éghajlatvédelmi 
átállás által leginkább érintett területek 
számára előnyt jelentő beruházásokat, 
amelyek nem generálnak elegendő saját 
bevételt, továbbá az, hogy a közvetlen 
irányítás keretében koherens végrehajtási 
keretre van szükség. Mivel ezek a 
célkitűzések uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

(22) E rendelet célja, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken, köztük a 
hajdani bányavidékeken és a 
peremvidékeken a közberuházások 
ösztönzése a megfelelő fejlesztési igények 
kielégítése révén. Az arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. fr

Módosítás 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte



AM\1212239HU.docx 83/166 PE657.150v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják 
kielégítően megvalósítani. E tekintetben a 
fő ok az, hogy az állami szervek uniós 
támogatás nélkül nehezen tudják támogatni 
azokat az éghajlatvédelmi átállás által 
leginkább érintett területek számára előnyt 
jelentő beruházásokat, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, továbbá 
az, hogy a közvetlen irányítás keretében 
koherens végrehajtási keretre van szükség. 
Mivel ezek a célkitűzések uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket,

(22) E rendelet célja, hogy fenntartsa a 
fenntarthatatlanul magas állami kiadások 
gyakorlatát az Unióban. E tekintetben a fő 
ok az, hogy az állami szervek uniós 
támogatás nélkül nehezen tudják támogatni 
azokat az éghajlatvédelmi átállás által 
leginkább érintett területek számára előnyt 
jelentő beruházásokat, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, továbbá 
az, hogy a közvetlen irányítás keretében 
koherens végrehajtási keretre van szükség. 
Az említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e cél eléréséhez valószínűsíthetően 
szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
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megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek uniós támogatás 
nélkül nehezen tudják támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, továbbá az, hogy a 
közvetlen irányítás keretében koherens 
végrehajtási keretre van szükség. Mivel 
ezek a célkitűzések uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az EU gazdaságpolitikai és 
költségvetési korlátozásai miatt az állami 
szervek nehezen tudják támogatni azokat a 
klímasemleges gazdaságra történő átállás 
által leginkább érintett területek számára 
előnyt jelentő beruházásokat, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, továbbá 
az, hogy a közvetlen irányítás keretében 
koherens végrehajtási keretre van szükség. 
Mivel ezek a célkitűzések uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 128
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek uniós támogatás 
nélkül nehezen tudják támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, továbbá az, hogy a 
közvetlen irányítás keretében koherens 
végrehajtási keretre van szükség. Mivel 
ezek a célkitűzések uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 

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

hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek uniós támogatás 
nélkül nehezen tudják támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt, továbbá az, hogy a 
közvetlen irányítás keretében koherens 
végrehajtási keretre van szükség. Mivel 
ezek a célkitűzések uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

(22) E rendelet célját, nevezetesen a 
klímasemlegességre való átállás által 
leginkább érintett területeken a 
közberuházások ösztönzését a megfelelő 
fejlesztési igények kielégítése révén a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani. E tekintetben a fő ok az, 
hogy az állami szervek nehezen tudják 
önállóan támogatni azokat az 
éghajlatvédelmi átállás által leginkább 
érintett területek számára előnyt jelentő 
beruházásokat, amelyek uniós támogatás 
nélkül nem generálnak elegendő saját 
bevételt, továbbá az, hogy a közvetlen 
irányítás keretében koherens végrehajtási 
keretre van szükség. Mivel ezek a 
célkitűzések uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a klímasemlegesség 
megvalósítását célzó keret létrehozásáról 
és az (EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
rendelet] meghatározott éghajlat- és 
energiapolitikai céljai megvalósulásából, 
továbbá az Unióban 2050-re a klíma- és 
szén-dioxid-semleges gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 131
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz az uniós taxonómiával 
összhangban és a jelentős károkozás 
elkerülésének elvét betartva támogatást 
nyújt azoknak az uniós területeknek, 
amelyek a legkésőbb 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
kihívásokkal szembesülnek. Nem 
finanszírozhatók olyan tevékenységek, 
amelyek jelentősen sértenék az EU 
taxonómiájában meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseket.

Or. en
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Módosítás 132
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek. A 
hitelezési eszközből csak azok a 
tagállamok részesülhetnek, amelyek 
elkötelezik magukat a 2050-re 
megvalósítandó uniós klímasemlegességi 
cél elérése mellett, és tiszteletben tartják 
az Unió alapvető értékeit, például a 
jogállamiságot.

Or. en

Módosítás 133
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban elkészített, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott uniós 
területeknek, amelyek a 2050-ig 
teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. en



PE657.150v01-00 88/166 AM\1212239HU.docx

HU

Módosítás 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek az 
Unió 2030-ra vonatkozó új energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósítása és a 
legkésőbb 2040-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkében 
meghatározott uniós területeknek.

Or. en

Módosítás 136
Alfred Sant

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

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

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

Or. en

Módosítás 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
fenntarthatóbb uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, köztük a 
hajdani bányavidékeknek és a 
peremvidékeknek, így a szigeteknek, 
amelyek súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. fr

Módosítás 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A hitelezési eszközből csak azok a 
tagállamok részesülhetnek, amelyek 
elkötelezik magukat a 2050-re 
megvalósítandó uniós klímasemlegességi 
cél elérése mellett, és tiszteletben tartják 
az Unió alapvető értékeit, köztük a 
jogállamiság elvét. A jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

Or. en

Módosítás 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „projekt”: minden olyan, a 
Bizottság által támogathatónak, 
pénzügyileg és technikailag függetlennek 
minősített tevékenység, amelynek előre 
meghatározott célja és meghatározott 
időtartama van, amely alatt azt végre kell 
hajtani és le kell zárni;

4) „projekt”: minden olyan, a 
Bizottság által támogathatónak, 
pénzügyileg és technikailag függetlennek 
minősített tevékenység, amelynek előre 
meghatározott célja és meghatározott 
időtartama van, amely alatt azt végre kell 
hajtani és le kell zárni. A már megkezdett, 
de a pénzügyi források hiánya miatt be 
nem fejezett projektek is támogathatók a 
hitelezési eszköz keretében;

Or. en

Módosítás 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 

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

cikkével összhangban, az érintett terület 
illetékes helyi és regionális hatóságaival 
együtt és az (EU) …/... [új CPR] rendelet 
6. cikkében meghatározott partnerségi 
elvnek megfelelően létrehozott és a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

Or. en

Módosítás 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5) „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban, a tagállamok, az 
illetékes helyi és regionális hatóságok és 
az érdekelt felek által közösen, az érintett 
területekkel folytatott érdemi konzultációt 
követően létrehozott és a Bizottság által 
jóváhagyott terv;

Or. en

Módosítás 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5) „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban, az illetékes helyi és 
regionális hatóságok által a szociális 
partnerekkel, a regionális civil 
társadalommal és a magánszféra 
képviselőivel folytatott konzultációt 
követően létrehozott és a Bizottság által 
jóváhagyott terv;
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Or. en

Módosítás 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5) „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban, az érintett területek 
illetékes helyi és regionális hatóságai és 
az érdekelt felek által létrehozott és a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

Or. en

Módosítás 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „károkozás elkerülését célzó elv”: 
az (EU) 2020/852 rendelet [taxonómiai 
rendelet] 17. cikke szerint „bármely 
környezeti célkitűzés jelentős sérelmének 
elkerülése”;

Or. en

Módosítás 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

6a) „addicionalitás”: olyan projektek 
támogatása, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy 
fedezzék a beruházás költségeit, és emiatt 
másképp nem valósulhatnának meg 
ugyanazon időtartam alatt, és amelyek 
hozzájárulnak a 3. cikkben meghatározott 
általános célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 151
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) „átállásra vonatkozó terv”: a 
klímasemlegesség és más fenntarthatósági 
célok elérése, összhangban az uniós 
taxonómiával és a jelentős károkozás 
elkerülésének elvével. Az előrehaladást 
harmonizált fenntarthatósági mutatókkal, 
időhöz kötött és tudományos alapokon 
nyugvó célokkal kell mérni.

Or. en

Módosítás 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) „addicionalitás”: olyan projektek 
támogatása, amelyek nem generálnak 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy 
fedezzék a beruházás költségeit, és 
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amelyek hozzájárulnak a 3. cikkben 
meghatározott általános célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára, 
valamint hozzájárulás az uniós 
szakpolitikai célkitűzésekhez, különösen 
az Unió 2030-ra vonatkozó, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a klímasemlegesség 
megvalósítását célzó keret létrehozásáról 
és az (EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
rendelet] meghatározott éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseihez, valamint 
az Unióban 2050-ig a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, összhangban 
a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel és 
a versenyképesség fokozása iránti igényre 
reagálva. Összhangban kell lennie a 
rendelettel [a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
rendelet].

Or. en
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Módosítás 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése a tagállamok által a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
készített, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott uniós 
területek javára, valamint hozzájárulás az 
uniós szakpolitikai célkitűzésekhez, 
különösen az Unió új, 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzéseihez, valamint az Unióban 
legkésőbb 2040-ig történő klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, összhangban 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival, 
a Párizsi Megállapodással és a szociális 
jogok európai pillérével.

Or. en

Módosítás 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára, 
összhangban a Párizsi Megállapodás 
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célkitűzéseivel, és biztosítva, hogy az 
átállás csökkentse az egyenlőtlenségeket, 
új, magas színvonalú munkahelyekkel 
gyakoroljon hatást a nettó 
foglalkoztatásra, valamint mindenki 
számára méltányos és társadalmilag 
elfogadható legyen.

Or. en

Módosítás 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 157
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 

1. A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a 2050-ig klímasemleges 
gazdaságra való átállás folyamatából eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívások 
kezelése a tagállamok által a [MÁTA-
rendelet] 7. cikkével összhangban készített, 
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átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott uniós területek 
javára.

Or. en

Módosítás 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek 
foglalkoznak a 2050-ig klímasemleges 
uniós gazdaságra történő átállás 
gazdasági és társadalmi hatásaival, 
továbbá amelyek nem generálnak elegendő 
saját bevételt, és nem szerezhetnének 
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azonos mértékű vagy azonos időben 
történő projektfinanszírozást az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül.

Or. en

Módosítás 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt.

Or. en

Módosítás 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 

2. A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy javítsa az olyan 
közszektorbeli beruházások minőségét, 
amelyek a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott régiók 
fejlesztési igényeit elégítik ki, 
megkönnyítve az olyan projektek 
finanszírozását, amelyekről 
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amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

bebizonyosodott, hogy nem generálnak 
elegendő saját bevételt, és amelyeket az 
uniós költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
finanszíroznának.

Or. en

Módosítás 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 163
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 

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

projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyek az uniós költségvetésből származó 
vissza nem térítendő támogatás nélkül nem 
valósulhatnának meg.

Or. en

Módosítás 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 

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

cikkével létrehozott InvestEU Tanácsadó 
Platform szabályainak és végrehajtási 
módszereinek megfelelően kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó uniós költségvetésben 
elkülönített további források sérelme 
nélkül az e hitelezési eszköz keretében 
nyújtott támogatás támogatási 
komponensét a következőkből kell 
finanszírozni:

1. A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó uniós költségvetésben 
elkülönített további források sérelme 
nélkül az e hitelezési eszköz keretében 
nyújtott támogatás támogatási 
komponensét, beleértve a projektek 
előkészítéséhez, kidolgozásához és 
végrehajtásához nyújtott tanácsadási 
támogatást, a következőkből kell 
finanszírozni:

Or. en

Módosítás 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós költségvetésből folyó 
árakon 250 000 000 EUR összegű források, 
és

a) az uniós költségvetésből folyó 
árakon 1 525 000 000 EUR összegű 
források.

Or. en

Módosítás 168
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós költségvetésből folyó 
árakon 250 000 000 EUR összegű források, 
és

a) az uniós költségvetésből 2018-as 
árakon 300 000 000 EUR összegű források, 
és

Or. en

Módosítás 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
1 275 000 000 EUR összegig.

törölve

Or. en

Módosítás 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
1 275 000 000 EUR összegig.

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
2 170 000 000 EUR összegig.

Or. en

Módosítás 171
Pedro Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
1 275 000 000 EUR összegig.

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
2 550 000 000 EUR összegig.

Or. en

Módosítás 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből folyó árakon legfeljebb 
1 275 000 000 EUR összegig.

b) a (2) bekezdésben említett címzett 
bevételből 2018-as árakon legfeljebb 
1 275 000 000 EUR összegig.

Or. en

Módosítás 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett forrásokat legfeljebb 275 000 000 
EUR összegig az e rendelet I. 
mellékletében felsorolt programok 
keretében létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből, 
valamint legfeljebb 1 000 000 000 EUR 
összegig az ESBA-rendelet által 
létrehozott uniós garancia feltöltéséből 
származó többletből kell biztosítani.

törölve
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Or. en

Módosítás 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett forrásokat legfeljebb 275 000 000 
EUR összegig az e rendelet I. 
mellékletében felsorolt programok 
keretében létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből, 
valamint legfeljebb 1 000 000 000 EUR 
összegig az ESBA-rendelet által létrehozott 
uniós garancia feltöltéséből származó 
többletből kell biztosítani.

2. Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett forrásokat legfeljebb 
1 000 000 000 EUR összegig az e rendelet 
I. mellékletében felsorolt programok 
keretében létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből, 
valamint legfeljebb 1 700 000 000 EUR 
összegig az ESBA-rendelet által létrehozott 
uniós garancia feltöltéséből származó 
többletből kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 175
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett forrásokat legfeljebb 275 000 000 
EUR összegig az e rendelet I. 
mellékletében felsorolt programok 
keretében létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből, 
valamint legfeljebb 1 000 000 000 EUR 
összegig az ESBA-rendelet által létrehozott 
uniós garancia feltöltéséből származó 
többletből kell biztosítani.

2. Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett forrásokat legfeljebb 550 000 000 
EUR összegig az e rendelet I. 
mellékletében felsorolt programok 
keretében létrehozott pénzügyi 
eszközökből származó visszafizetésekből, 
valamint legfeljebb 2 000 000 000 EUR 
összegig az ESBA-rendelet által létrehozott 
uniós garancia feltöltéséből származó 
többletből kell biztosítani.

Or. en
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Módosítás 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokat kiegészíthetik a tagállamok 
pénzügyi hozzájárulásai.

Or. fr

Módosítás 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett 
forrásokat kiegészíthetik a tagállamok 
pénzügyi hozzájárulásai. Ezek a források 
külső címzett bevételnek minősülnek a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében.

Or. en

Módosítás 178
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A költségvetési rendelet 21. cikke törölve
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(3) bekezdésének f) pontjától eltérve az (1) 
bekezdés b) pontjában említett 
visszafizetésekből származó források a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében vett külső címzett 
bevételnek minősülnek. A költségvetési 
rendelet 213. cikke (4) bekezdésének a) 
pontjától eltérve az (1) bekezdés b) 
pontjában említett ESBA feltöltési 
többletből származó források a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében külső címzett 
bevételnek minősülnek.

Or. en

Módosítás 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A költségvetési rendelet 21. cikke 
(3) bekezdésének f) pontjától eltérve az (1) 
bekezdés b) pontjában említett 
visszafizetésekből származó források a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében vett külső címzett 
bevételnek minősülnek. A költségvetési 
rendelet 213. cikke (4) bekezdésének a) 
pontjától eltérve az (1) bekezdés b) 
pontjában említett ESBA feltöltési 
többletből származó források a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében külső címzett 
bevételnek minősülnek.

4. A költségvetési rendelet 21. cikke 
(3) bekezdésének f) pontját és 213. 
cikkének (4) bekezdését teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani.

Or. en

Módosítás 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, valamint a finanszírozási 
partnerek igazgatási kiadásait és díjait. 
Nagyobb mennyiségű technikai és 
igazgatási segítség nyújtható kérés esetén 
azon kedvezményezetteknek, akik a 
technológiai berendezések, személyzet és 
infrastruktúra terén alacsonyabb 
igazgatási kapacitással rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdésben említett 
forrásokból 25 000 000 EUR összegig 
terjedő forrást a 3. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre kell 
fordítani.

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

Or. en

Módosítás 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4a. cikk
A forrásokhoz való hozzáférés

(1) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltétele a klímasemlegesség 2050-ig 
történő elérését célzó nemzeti célkitűzés 
elfogadása. Azon tagállamok esetében, 
amelyek nem határozták még meg a 
klímasemlegesség elérésére vonatkozó 
nemzeti célt, nemzeti allokációiknak csak 
50%-át szabadítják fel, míg a fennmaradó 
50%-ot azután kell rendelkezésre 
bocsátani, miután elfogadták ezt a célt.
(2) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltétele a jogállamiság tiszteletben 
tartása, amely a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és a hatékony uniós 
finanszírozás alapvető előfeltétele, 
valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartása, beleértve a kisebbségek jogait, így 
például az LMBTI személyek jogait, 
amelyeket az LMBTI-mentes övezetek 
létrehozásával több tagállamban is 
aláástak. A Bizottság elutasítja az 
„LMBT-mentes” nyilatkozatokat elfogadó 
helyi hatóságok kérelmét.

Or. en

Módosítás 185
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatást, amelyre a 
Bizottság által jóváhagyott, fenntartható 
átállásra vonatkozó nemzeti tervek 
vonatkoznak, vissza nem térítendő 
támogatás formájában kell nyújtani a 
költségvetési rendelet VIII. címével 
összhangban.
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Or. en

Módosítás 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatást a tagállamokkal 
megosztott irányítás keretében kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság biztosítja, hogy a 
kiválasztási folyamat indulásakor 
hatékony kommunikációs kampány 
kerüljön megszervezésre, és hogy a 
pályázati felhívásokra vonatkozó 
információkat az EU valamennyi állami 
hatóságának közvetlenül rendelkezésére 
bocsássák. A pályázóknak nyújtott 
technikai és igazgatási támogatásra 
vonatkozó információkat szintén aktívan 
népszerűsíteni kell.

Or. en

Módosítás 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A legkésőbb 2024. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés 
szerint elfogadandó határozatban 
meghatározott nemzeti részarányokat.

törölve

Or. en

Módosítás 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A legkésőbb 2024. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.

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

Or. en

Módosítás 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A legkésőbb 2024. december 31-én 2. A legkésőbb a 2021–2027 közötti 
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meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret után meghirdetett pályázati 
felhívások alapján odaítélt támogatások 
esetében a valamely tagállamban 
támogatható projektekre odaítélt uniós 
támogatás nem haladhatja meg a Bizottság 
által a (4) bekezdés szerint elfogadandó 
határozatban meghatározott nemzeti 
részarányokat.

Or. en

Módosítás 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor különös tekintettel kell 
figyelembe venni a kevésbé fejlett régiók 
szükségleteit a …/… [új CPR] rendelet 
[102. cikkének (2) bekezdése] szerint, és 
figyelembe kell venni, hogy biztosítani kell 
a beruházások kiszámíthatóságát és a 
regionális, gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió előmozdítását.

Or. en

Módosítás 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A támogatható projekteknek 
odaítélt uniós támogatást előzetesen 
elkülönített nemzeti részesedés nélkül, 
kompetitív alapon kell nyújtani a 
fennmaradó források kimerüléséig, 
biztosítva a beruházások kiszámíthatóságát, 
valamint követve az életképességen 
alapuló és kockázatkerülő megközelítést.

Or. en

Módosítás 194
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A (2) bekezdésben említett időszak 
után meghirdetett pályázati felhívások 
keretében odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását, valamint a 
területi kohéziót.

Or. en

Módosítás 196
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretet 
követően meghirdetett pályázati felhívások 
keretében odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

Or. en

Módosítás 197
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A MÁTA közszektor-hitelezési eszközét nem szabad földrajzi alapon előirányozni.
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Módosítás 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer és a 
kevésbé fejlett régiók szükségleteit a …/… 
[új CPR] rendelet [102. cikkének (2) 
bekezdése] szerint figyelembe vevő 
újraelosztási tényező alkalmazása alapján 
az egyes tagállamokra eső részesedést, a 
rendelkezésre álló összes forrás százalékos 
arányában.

Or. en

Módosítás 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelet 4. cikkének (1) 
bekezdésében említett források százalékos 
arányában.

Or. en

Módosítás 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 202
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz adott finanszírozási 
partnerrel történő végrehajtását 

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

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

Or. fr

Módosítás 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
az Unió 2030-ra vonatkozó, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletében [a klímasemlegesség 
megvalósítását célzó keret létrehozásáról 
és az (EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
rendelet] meghatározott éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseinek 
megvalósításából, továbbá az Unióban 
2050-re a klíma- és szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállás folyamatából adódó 
súlyos társadalmi, gazdasági vagy 
környezeti kihívások kezelése terén, 
összhangban állnak az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendeletével [a fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet], és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

Or. en

Módosítás 204
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
az Unióban legkésőbb 2050-re – a Párizsi 
Megállapodásnak a globális felmelegedést 
1,5 °C alá korlátozó célkitűzéseivel 
összhangban – a klímasemleges 
gazdaságra való átállás folyamatából adódó 
súlyos társadalmi, gazdasági vagy 
környezeti kihívások kezelése terén, és a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben meghatározott területek javát 
szolgálják, még akkor is, ha nem ezeken a 
területeken találhatók;

Or. en

Módosítás 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
az Unió 2030-ra vonatkozó új energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósításából 
és az Unióban legkésőbb 2040-ig a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és hozzájárulnak a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben meghatározott területek 
célkitűzéseihez és szükségleteihez, még 
akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Or. en
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Módosítás 206
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, biztosítják az 
éghajlatvédelmi átállás méltányos 
megvalósulását oly módon, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából, és a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben meghatározott területek javát 
szolgálják, még akkor is, ha nem ezeken a 
területeken találhatók;

Or. en
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Módosítás 208
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projektek egyértelmű és mérhető 
hatást, valamint teljesítménymutatókat 
vonultatnak fel az Unióban 2050-ig a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

Or. en

Módosítás 209
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 210
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 211
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

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

a) a projektek mérhető, jelentős és 
megfelelően bizonyított hatást érnek el a 
fenntarthatóbb gazdaságra való átállás 
folyamatának súlyos negatív társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti hatásainak 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják;

Or. en

Módosítás 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projektek összhangban vannak a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 rendeletben [taxonómiai 
rendelet] meghatározott kritériumokkal;

Or. en

Módosítás 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a projektek hozzájárulnak az 
ökológiai átálláshoz, és összhangban 
vannak az Unió környezetvédelmi 
célkitűzéseivel;

Or. en
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Módosítás 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 216
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projektek nem sértik jelentősen 
az EU taxonómiájában meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseket, és 
semmilyen más uniós program keretében 
nem részesülnek támogatásban;

Or. en

Módosítás 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 218
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan projektek, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül támogatják a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, elosztásával, tárolásával, 
szállításával és égetésével kapcsolatos 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projektek csak az uniós 
tagállamokból vonnak be alvállalkozókat;

Or. en

Módosítás 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek a hitelezési eszköz 
keretében hitelt kapnak a finanszírozási 
partnertől; 

törölve

Or. fr
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Módosítás 221
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a projektek nem termelnek 
elegendő saját bevételt ahhoz, hogy uniós 
támogatás nélkül finanszírozhatók 
legyenek, amit két független 
könyvvizsgáló iroda által végzett értékelés 
átlaga igazol.

Or. fr

Módosítás 222
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a projektek nem termelnek 
elegendő saját bevételt, és nem 
szerezhetnének azonos mértékű vagy 
azonos időben történő 
projektfinanszírozást az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül.

Or. en

Módosítás 223
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elegendő saját bevételt ahhoz, hogy 
foglalkozzanak az átállás kihívásaival, és 
így uniós támogatás nélkül is 
finanszírozhatók legyenek.

Or. en

Módosítás 224
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projektek célja, hogy a teljes 
időtartamuk alatt biztosítsák a pénzügyi 
életképességet, miközben foglalkoznak az 
Unió 2050-ig klímasemleges gazdaságára 
való átállásának gazdasági és társadalmi 
hatásainak kérdésével;

Or. en

Módosítás 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projekteket a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó hatásvizsgálatnak 
vetették alá;

Or. en

Módosítás 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBB és más finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitelekkel támogatott és az (1) 
bekezdésben meghatározott 
támogathatósági feltételeknek megfelelő 
projektek mentesülnek a tagállam 
Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti 
hiány- és adósságszámítása alól.
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Or. en

Módosítás 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehozza az (1) bekezdés da) 
pontjában említett hatásvizsgálat 
lefolytatására, valamint a szolgáltatásra 
kerülő információ és adatok tartalmának 
és formátumának meghatározására 
vonatkozó iránymutatásokat. Ezek az 
iránymutatások a végrehajtó partnerekkel 
együttműködve és az érintett szakértőkkel 
és érdekelt felekkel, különösen a 
tagállamok nemzeti női szervezeteivel 
folytatott konzultációt követően kerülnek 
kidolgozásra.

Or. en

Módosítás 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Kizárt tevékenységek

A következő tevékenységeket ki kell zárni 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatások köréből:
a) atomerőművek leszerelése, 
karbantartása, átalakítása vagy építése, 
továbbá az atomhulladék kezelése vagy 
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tárolása;
b) dohány és dohánytermékek gyártása, 
feldolgozása, forgalmazása és 
értékesítése;
c) fosszilis tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;
d) a reptér- és autópálya-infrastruktúrába 
történő beruházás;
e) olyan projektek, amelyek 
összeegyeztethetetlenek az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérésével vagy a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 rendeletben [taxonómiai 
rendelet] meghatározott károkozás 
elkerülésének elvével, vagy bármely más 
beruházás, amely hátráltatná az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású alternatívák 
fejlesztését és bevezetését, vagy amely 
„bezáródási” (lock-in) hatások 
kialakulásához vezetne.

Or. en

Módosítás 231
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A Bizottságnak el kell fogadnia egy listát 
azokról a beruházásokról, amelyek 
hátráltatják a Párizsi Megállapodásban és 
a zöld megállapodásban meghatározott 
célok elérését, továbbá nincsenek 
összhangban az EBB 
energiafinanszírozási politikájával, és 
ezért nem kaphatnak a hitelezési eszköz 
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által nyújtott uniós támogatást.

Or. en

Módosítás 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át. Az 
EUMSZ 349. cikkében meghatározott 
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legkülső régiókban található projektek 
esetében a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25%-át.

Or. en

Módosítás 234
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 10 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 15 %-át.

Or. en

Indokolás

Mivel ez mindenekelőtt egy hitelezési eszköz, a támogatások mértékét korlátozni kell.

Módosítás 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 

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

hitel összegének 5 %-át. Az olyan NUTS 2 
szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 7,5 %-át.

Or. en

Módosítás 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 

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

által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 25 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 30 %-át.

Or. en

Módosítás 238
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 30 %-át.

Or. en

Módosítás 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Csalás vagy a 8. cikkben foglalt 
követelmények megszegése esetén a 
támogatás 110%-át kell visszafizetni.

Or. en

Módosítás 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 243
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti tanácsadási 
támogatást közvetett irányítással kell 

(1) Az e rendelet szerinti tanácsadási 
támogatást közvetett irányítással kell 



AM\1212239HU.docx 139/166 PE657.150v01-00

HU

végrehajtani, az [InvestEU rendelet] [20.] 
cikkével létrehozott InvestEU Tanácsadó 
Platform szabályainak és végrehajtási 
módszereinek megfelelően.

végrehajtani, az [InvestEU rendelet] [20.] 
cikkével létrehozott InvestEU Tanácsadó 
Platform szabályainak és végrehajtási 
módszereinek megfelelően. Annak 
érdekében, hogy a platform gyors és 
könnyen kezelhető támogatást 
nyújthasson, egyablakosnak kell lennie.

Or. fr

Módosítás 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az e rendelet szerinti tanácsadási 
támogatást közvetett irányítással kell 
végrehajtani, biztosítva a teljes 
átláthatóságot, és lehetővé téve a 
nyilvánosság általi ellenőrzést, az 
[InvestEU rendelet] [20.] cikkével 
létrehozott InvestEU Tanácsadó Platform 
szabályainak és végrehajtási módszereinek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatásához szükséges tevékenységek 
tanácsadási támogatásra jogosultak.

2. A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatásához szükséges tevékenységek 
tanácsadási támogatásra jogosultak. A 
hitelezési eszköz keretében finanszírozott 
projektek szükség esetén más uniós 
programokból származó tanácsadási és 
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technikai segítségnyújtási támogatásban 
is részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatásához szükséges tevékenységek 
tanácsadási támogatásra jogosultak.

2. A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatásához szükséges tevékenységek 
tanácsadási támogatásra jogosultak, és a 
rendelet 4. cikkével összhangban kerülnek 
finanszírozásra.

Or. en

Módosítás 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is. A 
munkaprogramoknak meg kell 
határozniuk a támogathatósági és 
odaítélési kritériumokat, valamint a 
kiválasztási feltételeket. Az odaítélési 
kritériumok között szerepelhetnek az (EU) 
…/... rendeletben [a fenntartható 
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beruházások előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet] 
meghatározott releváns kritériumok. E 
támogathatósági és odaítélési 
feltételeknek figyelembe kell venniük a 
projekt relevanciáját a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, a 
2050-ig klímasemleges uniós gazdaságra 
történő átállásból adódó gazdasági és 
társadalmi hatások kezelését annak 
biztosításával, hogy senki ne maradjon le 
a fejlődés folyamatában, valamint a 
támogatási elem jelentőségét a projekt 
életképessége szempontjából.

Or. en

Módosítás 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A munkaprogramoknak meg 
kell határozniuk a kiválasztás során 
alkalmazandó támogathatósági 
feltételeket és odaítélési kritériumokat. Az 
odaítélési kritériumok között 
szerepelhetnek az (EU) … rendeletben (a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet) 
meghatározott releváns kritériumok, az, 
hogy a projekt képes-e a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségleteknek és 
célkitűzéseknek megfelelni, hozzájárul-e 
ahhoz, hogy az éghajlatvédelmi átállás 
méltányos módon valósuljon meg, és 
senki ne maradjon ki a fejlődés 
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folyamatából, előmozdítja-e a regionális 
és területi konvergencia átfogó 
célkitűzését, valamint hogy a támogatás 
hogyan járul hozzá a projekt 
megfizethetőségéhez. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a 
munkaprogramban figyelembe vegyék és 
támogassák a nemek közötti egyenlőséget 
és a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának integrációját. A 
munkaprogramok e rendelet 4. cikkének 
(1) bekezdésével és 6. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban meghatározzák 
az egyes tagállamok számára a források 
nemzeti részarányát, beleértve a kiegészítő 
forrásokat is.

Or. en

Módosítás 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 17. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásával a költségvetési rendelet 110. 
cikkével összhangban álló 
munkaprogramokat hoz létre. A 
munkaprogramok e rendelet 4. cikkének 
(1) bekezdésével és 6. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban meghatározzák 
az egyes tagállamok számára a források 
nemzeti részarányát, beleértve a kiegészítő 
forrásokat is. A munkaprogramokban meg 
kell határozni a projektek kiválasztására, 
és – amennyiben az igények meghaladják 
a nemzeti allokációk keretében 
rendelkezésre álló finanszírozási 
forrásokat – a rangsorolására vonatkozó 
kritériumokat és feltételeket, figyelembe 
véve az (EU) .../... rendeletben [a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
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célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
meghatározott releváns kritériumokat is, 
valamint azt, hogy a projekt képes-e a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírt fejlesztési szükségleteknek 
és célkitűzéseknek megfelelni, hozzájárul-
e az éghajlatvédelmi átálláshoz, 
költséghatékony-e, előmozdítja-e a 
regionális és területi konvergencia átfogó 
célkitűzését, valamint a támogatás 
hozzájárulását a projekt életképességéhez.

Or. en

Módosítás 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 17. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásával a költségvetési rendelet 110. 
cikkével összhangban álló 
munkaprogramokat hoz létre. A 
munkaprogramok meghatározzák a 
projektek kiválasztására és 
rangsorolására vonatkozó kritériumokat 
és feltételeket, figyelembe véve a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 rendeletben [taxonómiai 
rendelet] meghatározott releváns 
kritériumokat, azt, hogy a projekt képes-e 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírt fejlesztési szükségleteknek 
és célkitűzéseknek megfelelni, hozzájárul-
e az éghajlatvédelmi átálláshoz, a 
finanszírozásért folyamodó közszektorbeli 
intézmény elfogad-e a fosszilis 
tüzelőanyagokat a Párizsi Megállapodás 
céljaival összeegyeztethető időkereten 
belül fokozatosan kivonó, megbízható 
szén-dioxid-mentesítési tervet, valamint a 
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gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdításának általános célkitűzését és 
a támogatás hozzájárulását a projektek 
életképességéhez.

Or. en

Indokolás

A hitelezési eszköz keretében támogatásért folyamodó közszektorbeli intézmény által a szén-
dioxid-mentesítési terv elfogadását szintén figyelembe kell venni az odaítélés kiválasztási 
kritériumai között.

Módosítás 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
létrehozott éves munkaprogramok révén 
kell végrehajtani. A munkaprogramokat a 
Bizottság fogadja el felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat e 
rendelet 17. cikkének megfelelően kell 
elfogadni. A munkaprogramok pályázati 
felhívásokat fogalmaznak meg, beleértve 
az összes nemzeti részesedés 2024. 
december 31-ig történő lekötésének 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 252
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

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

A hitelezési eszköz végrehajtása 
érdekében az Európai Bizottság a 17. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásával a 
költségvetési rendelet 110. cikkével 
összhangban álló munkaprogramokat hoz 
létre.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a program pénzügyi forrásait a lehető leghatékonyabban használják 
fel, el kell kerülni a nemzeti részesedések elkülönítését. A megfelelő demokratikus ellenőrzés 
lehetővé tétele érdekében a munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
kell létrehozni.

Módosítás 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az EBB-től eltérő végrehajtó partnerek 

kiválasztása
A Bizottság e rendelet 17. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 
meghatározza az EBB-től eltérő 
végrehajtó partnerekre vonatkozó 
részletes támogathatósági feltételeket és 
kiválasztási eljárásokat. Az EBB-től eltérő 
végrehajtó partnerek kiválasztására 
vonatkozó kritériumoknak tükrözniük kell 
az eszköz célkitűzéseit. A végrehajtó 
partnerek kiválasztásakor a Bizottság 
különösen az alábbiakra vonatkozó 
kapacitásokat veszi figyelembe:
a) mennyire tudja biztosítani, hogy az 
energiahitel-nyújtási politikája és 
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sztenderdjei legalább olyan szigorúak 
legyenek, mint az EBB által 
alkalmazottak;
b) saját források révén mennyire tudja 
maximalizálni az uniós garancia hatását;
c) mennyire tudja biztosítani a hitelezési 
eszköz megfelelő földrajzi 
diverzifikációját, és lehetővé tudja-e tenni 
kisebb projektek finanszírozását;
d) teljes mértékben meg tud-e felelni a 
költségvetési rendelet 155. cikkének (2) és 
(3) bekezdésében foglalt, az 
adókikerülésre, az adócsalásra, az 
adókijátszásra, a pénzmosásra, a 
terrorizmusfinanszírozásra és a nem 
együttműködő joghatóságokra vonatkozó 
követelményeknek;
e) mennyire tudja biztosítani az 
átláthatóságot és az egyes projektekre 
vonatkozó információkhoz való nyilvános 
hozzáférést;
f) mennyire tudja biztosítani, hogy 
hitelezési politikája összhangban legyen 
az Unió 2030-ra vonatkozó új éghajlat- és 
energiapolitikai céljaival, az Unióban a 
klímasemleges gazdaság 2040-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel 
és a Párizsi Megállapodás keretében tett 
uniós vállalásokkal;
g) mennyire integrálja a környezeti, 
éghajlati, társadalmi és irányítási 
tényezők elemzését a projektek 
kiválasztásába és értékelésébe.
A Bizottság közzéteszi a kiválasztás 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Az EBB-vel azonos sztenderdek használatáról szóló a) pont hozzáadása a jelentéstervezetben 
szereplő listához képest.

Módosítás 254
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Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az EBB-től eltérő végrehajtó partnerek 

részvétele
A költségvetési rendelet 154. cikkében 
meghatározott pillérértékelési eljárást 
sikeresen teljesítő, az EBB-től eltérő 
finanszírozási partnerek is jogosultak az 
eszköz végrehajtására.
Az EBB-től eltérő finanszírozási 
partnereknek tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy részt kívánnak 
venni a hitelezési eszköz kölcsön elemének 
végrehajtásában. A finanszírozási 
partnereknek különösen az alábbiakra 
vonatkozó kapacitásukat kell igazolniuk:
a) saját források révén mennyire tudja 
maximalizálni az uniós támogatási 
komponens hatását;
b) mennyire tudja biztosítani a hitelezési 
eszköz megfelelő földrajzi 
diverzifikációját, és lehetővé tudja-e tenni 
kisebb projektek finanszírozását;
c) mennyire tudja biztosítani az 
átláthatóságot és az egyes projektekre 
vonatkozó információkhoz való nyilvános 
hozzáférést;
A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet, amennyiben más 
finanszírozási partnerek is részt vesznek a 
hitelezési eszköz végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 255
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz 
végrehajtásának, valamint a 
klímasemlegesség és az Unió más 
környezetvédelmi célkitűzései, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elv betartása 
és a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérése felé tett előrehaladásának nyomon 
követésére szolgáló fő fenntarthatósági és 
teljesítménymutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 256
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja az (1) bekezdésben említett 
fenntarthatósági és más fő 
teljesítménymutatókra vonatkozó adatok 
hatékony, eredményes és időben, 
megbízhatóan és függetlenül történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek a 
finanszírozási partnerekkel együttműködve 
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az e 
mutatókra vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

2a. A Bizottság a költségvetési rendelet 
250. cikkének megfelelően évente jelentést 
tesz a hitelezési eszköz végrehajtásáról. A 
jelentésben a hitelezési eszköz célkitűzései 
és teljesítménymutatói tekintetében 
tájékoztatást kell nyújtani az eszköz 
eredményeiről és hatásáról, különös 
tekintettel az átállási szükségletek 
kielégítéséhez és az EU fenntarthatósági 
célkitűzéseihez – beleértve az éghajlatra és 
a környezetre gyakorolt hatást, a 
társadalmi dimenziót és a nemek közötti 
egyenlőséget – való hozzájárulására. E 
célból a végrehajtó partnerek és 
kedvezményezettek évente minden 
szükséges információt és adatot 
rendelkezésre bocsátanak.

Or. en

Módosítás 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A kedvezményezetteknek 
folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a 
teljesítménymutatókat a 8. cikk a) 
pontjának megfelelően, és rendszeresen 
jelentést kell tenniük a Bizottságnak az 
eredmények elérése felé tett 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A hitelezési eszköz keretében 
finanszírozott projekteket meg kell 
vizsgálni, és meghatározni, hogy van-e a 
környezetre, az éghajlatra, a társadalomra 
vagy a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásuk. Amennyiben a 
projektek ilyen hatással járnak, azokat az 
EU fenntarthatósági célkitűzéseivel 
összhangban, a Bizottság által az 
InvestEU program keretében 
kidolgozandó iránymutatás alapján az 
éghajlatra, a környezetre, a társadalmi 
dimenziókra, valamint a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt káros hatások 
minimalizálása és a kedvező hatások 
maximalizálása érdekében a 
fenntarthatóságot vizsgáló 
mechanizmusnak kell alávetni. E célból a 
támogatást igénylő szervezeteknek a 
Bizottság iránymutatása alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott 
méretkorlát alatti projekteket nem kell 
vizsgálni.

Or. en

Módosítás 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A hitelezési eszköz végrehajtására 
és a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérésére való képességére vonatkozó 
értékeléseket kellő időben és legkésőbb a 
szerződés végrehajtását követő tizennyolc 
hónapon belül el kell végezni ahhoz, hogy 
azok a döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.
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Or. fr

Módosítás 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2023. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez.
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Or. en

Módosítás 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2024. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez.

Or. en

Módosítás 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A végrehajtási időszak végén, de 
legkésőbb 2031. december 31-ig a 
Bizottság végleges értékelő jelentést készít 
a hitelezési eszköz eredményeiről és 
hosszú távú hatásairól, és azt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
kedvezményezettek és a finanszírozó 
partnerek hozzájárulnak az értékeléshez 
azáltal, hogy a Bizottság rendelkezésére 
bocsátanak minden olyan lényeges 
információt, amely az értékelés 
elvégzéséhez szükséges.



AM\1212239HU.docx 153/166 PE657.150v01-00

HU

Or. en

Módosítás 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Mind az időközi, mind a végleges 
értékelésnek értékelnie kell az Unió 2030-
ra vonatkozó, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) .../... rendeletében [a 
klímasemlegesség megvalósítását célzó 
keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendelet] 
meghatározott éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseihez való 
hozzájárulást, valamint a 2050-re kitűzött, 
klímasemlegességre irányuló nemzeti 
célkitűzés eléréséhez való hozzájárulást.
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Módosítás 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az értékelésben annak elemzését is 
be kell mutatni, hogy a hitelezési eszköz 
hogyan járult hozzá a szociális jogok 
európai pillérében szereplő célkitűzések 
teljesüléséhez és az EU fenntarthatóság-
politikai célkitűzéseinek, különösen az 
Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai céljainak, valamint az 
Unióban a klímasemleges gazdaságra 
való, 2050-ig megvalósítandó átállás 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatás felhasználásának 
ellenőrzését az EUMSZ 287. cikkével 
összhangban a Számvevőszék végzi. A 
Számvevőszék különjelentést ad ki a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról, amint a 
finanszírozott projektek végrehajtási 
aránya eléri legalább a 60%-ot, de 
legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követő öt éven belül.

Or. en
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Módosítás 269
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A költségvetési rendelet 127. cikke 
szerinti általános megbízhatóság alapját a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás felhasználására vonatkozóan 
személyek vagy szervezetek – köztük az 
uniós intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérő személyek vagy 
szervezetek – által végzett ellenőrzések 
képezik, amelyek biztosítják a taxonómiai 
céloknak és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A finanszírozási partnerek a 
Bizottság és a kijelölt ellenőrök 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan 
rendelkezésre álló, az uniós támogatáshoz 
kapcsolódó dokumentumot, amely mindkét 
hatóság számára szükséges 
kötelezettségeik teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 271
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás legmagasabb szintű és részletes 
láthatóságát, különösen a projektek és 
eredményeik népszerűsítésekor, azáltal, 
hogy célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a köz- és a 
magántulajdonban lévő médiának, a 
szociális partnereknek és a 
nyilvánosságnak.

Or. en

Módosítás 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 

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

hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak, azáltal, hogy 
webhelyükön közzéteszik a finanszírozott 
projektek jellegét és összegét.

Or. fr

Módosítás 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A finanszírozási partnerek minden 
egyes elutasított vagy finanszírozott 
projektre vonatkozó lényeges információt 
közzétesznek, és ezeket az információkat a 
honlapjukon nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik.
Az első mondatban említett nyilvánosan 
hozzáférhetővé tett információk nem 
tartalmazhatnak bizalmas üzleti adatokat 
vagy olyan személyes adatokat, amelyek 
az uniós adatvédelmi szabályok alapján 
nem hozhatók nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1a. A finanszírozási partnerek minden 
egyes finanszírozott projektre vonatkozó 
lényeges információt közzétesznek, és 
ezeket az információkat a honlapjukon 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a 
vonatkozó hitel vagy hitelprogram 
aláírását követően. A nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tett információk 
nem tartalmazhatnak bizalmas üzleti 
adatokat, illetve nem szeghetik meg az 
uniós adatvédelmi szabályokat.

Or. en

Módosítás 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A finanszírozási partnerek a 
honlapjukon közzéteszik a hitelezési 
eszköz által társfinanszírozott projektre 
vonatkozó pénzügyi információkat.

Or. en

Módosítás 277
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 
projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 

törölve
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fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Or. fr

Módosítás 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 
projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez. A Bizottság rendszeresen 
frissíti és közzéteszi a hitelezési eszköz 
keretében kiválasztott vagy elutasított 
projektek listáját, a kiválasztás vagy 
elutasítás konkrét kritériumainak 
leírásával együtt.

Or. en

Módosítás 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az EBB 
alapokmányának 19. cikkében előírt 
eljárással összhangban a hitelezési eszköz 



PE657.150v01-00 160/166 AM\1212239HU.docx

HU

keretében kiválasztott vagy finanszírozott 
projektekről kiadott véleményeket 
nyilvánosan rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF): Az Európai Parlament és a 
Tanács 725/1316/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/680/2007/EK és a 680/67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 129. o.) módosítva az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az 

törölve
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Európai stratégiai Beruházási Alapról, az 
Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és az Európai Beruházási 
projektek Portáljáról, valamint a 
680/1291/2013/EU és a 
680/1316/2013/EU rendelet módosításáról 
— az Európai stratégiai Beruházási Alap 
(HL L 169., 2015.07.01., 1. o.) által.

Or. en

Módosítás 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz adósságfinanszírozási eszköze 
(CEF DI): Az Európai Parlament és a 
Tanács 725/1316/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/680/2007/EK és a 680/67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 129. o.).

törölve

Or. en

Módosítás 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1 Közlekedés 6.1 Közlekedési infrastruktúra

Or. en
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Módosítás 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3 Közüzemi szolgáltatások (víz, 
szennyvíz, távfűtés, energia, 
hulladékgazdálkodás)

6.3 Közüzemi szolgáltatások (víz, 
szennyvíz, távfűtés, energia, 
hulladékgazdálkodás, helyi közlekedés)

Or. en

Módosítás 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.4 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4 Az átállás közvetlen támogatása 
(megújuló energia, energiahatékonyság)

6.4 Az éghajlatvédelmi átállás 
közvetlen támogatása, szén-dioxid-
mentesítés (megújuló energia, 
energiahatékonyság) és más 
környezetvédelmi célkitűzések

Or. en

Módosítás 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4a A fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló (EU) 2020/852 rendeletben 
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[taxonómiai rendelet] meghatározott 
jelentős hozzájárulás a fenntarthatósági 
célkitűzésekhez

Or. en

Módosítás 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 6.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6a Lakásminőség (beleértve az 
energiahatékonyságot)

Or. en

Indokolás

A lakásminőség valódi probléma számos támogatható vidéki ágazatban, akárcsak az 
energiahatékonysági beruházások ösztönzésének hiánya.

Módosítás 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Létrehozott nettó munkahelyek 
száma

Or. en

Módosítás 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
mérséklése

7. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
mérséklése, amennyiben ez a számításhoz 
szükséges

Or. en

Módosítás 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
mérséklése

7. A szennyező és üvegházhatásúgáz-
kibocsátások mérséklése

Or. en

Módosítás 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Foglalkoztatási és 
munkanélküliségi ráta

Or. en

Módosítás 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Megmentett munkahelyek száma

Or. en

Módosítás 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Létrehozott új munkahelyek száma

Or. en

Módosítás 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Az elnéptelenedés üteme

Or. en

Módosítás 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. A hitelezési eszköz keretében 
megvalósított projektekből részesülő 
régiók/területek népessége

Or. en
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Módosítás 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. A támogatott terület GDP-jére 
kifejtett hatás

Or. en


