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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

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

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

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére,

– tekintettel a Számvevőszék ...-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

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

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság (A9-
0000/2020) jelentésére,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



PE655.767v01-00 6/25 PR\1210689HU.docx

HU

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról3, 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 
megállapodásról3, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljai megvalósuljanak, továbbá hogy 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.

Or. en

Módosítás 2

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 

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
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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.

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

Or. en

Módosítás 3

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 

(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 energia- és 
éghajlat-politikai céljainak 
megvalósulásához, és az Unióban 2050-ig 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
tiszta technológiára és infrastruktúrára, 
többek között a megújuló energiára és a 
közlekedés szén-dioxid-mentesítésére, a 
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 
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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.

digitalizációra, a digitális konnektivitásra 
és a digitális innovációra irányuló 
beruházásokra, ideértve a digitális és 
precíziós gazdálkodást is, 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 – 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 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
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Módosítás 4

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, előmozdítja-e 
a regionális és területi konvergencia átfogó 
célkitűzését, valamint hogy a támogatási 
elem mennyire jelentős 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 5

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. 
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. 

(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 a rendelkezésre álló 
forrásokból az egyes tagállamok 
részesedésének meghatározására, a 
költségvetési rendelet 110. cikkével 
összhangban munkaprogramok 
létrehozására, az EBB-től eltérő 
végrehajtó partnerek kiválasztásának 
támogathatósági feltételeire és kiválasztási 
eljárásaira vonatkozó részletek 
megállapítására, valamint az e rendelet II. 
mellékletében foglalt elemeknek a fő 
teljesítménymutatók tekintetében történő 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytathasson, többek között szakértői 
szinten, és hogy e konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

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 energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósítása és a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. en
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Módosítás 8

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 és a tagállamok és 
az érintett területek illetékes helyi és 
regionális hatóságai által létrehozott, 
valamint a Bizottság által jóváhagyott terv;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 10

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 

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

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 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.

Or. en

Módosítás 11

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 és 
tanácsadási komponensét a következőkből 
kell finanszírozni:

Or. en

Módosítás 12

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 

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

alapján az egyes tagállamokra eső 
részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

Or. en

Módosítás 13

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 energia- és 
éghajlat-politikai céljai és az Unióban 
2050-ig a klímasemleges gazdaság felé 
történő átállásból 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

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozási eszközből az (EU) .../... 
rendelet [MÁTA-rendelet] [5] cikke 
alapján kizárt tevékenységek nem 
részesülhetnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 16

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 Bizottság a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a költségvetési rendelet 110. 
cikkének megfelelő munkaprogramok 
kidolgozása céljából. A 
munkaprogramokban meg kell határozni 
a kiválasztás és – amennyiben az igény 
meghaladja a nemzeti allokációk szerinti 
finanszírozási forrásokat – a projektek 
rangsorolásának kritériumait és 
feltételeit, figyelembe véve az (EU).../... 
rendeletben  [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, illetve az 
azokban meghatározott szükségleteket 
kielégíteni, az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való hozzájárulást, a regionális és területi 
konvergenciára vonatkozó átfogó 
célkitűzést, valamint azt, hogy a 
támogatás hozzájárul-e a projektek 
életképességéhez.
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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 17

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) saját források révén mennyire 
tudja maximalizálni az uniós garancia 
hatását;
b) mennyire tudja biztosítani a 
hitelezési eszköz megfelelő földrajzi 
diverzifikációját, és lehetővé tudja-e tenni 
kisebb projektek finanszírozását;
c) 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 
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terrorizmusfinanszírozásra és a nem 
együttműködő joghatóságokra vonatkozó 
követelményeknek;
d) mennyire tudja biztosítani az 
átláthatóságot és az egyes projektekre 
vonatkozó információkhoz való nyilvános 
hozzáférést;
e) mennyire tudja biztosítani, hogy 
hitelezési politikája összhangban legyen 
az Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai céljaival, valamint az 
Unióban a klímasemleges gazdaság 2050-
ig történő megvalósítására vonatkozó 
célkitűzéssel;
f) mennyire integrálja a környezeti, 
éghajlati, társadalmi és irányítási 
tényezők elemzését a projektek 
kiválasztásába és értékelésébe.
A Bizottság közzéteszi a kiválasztás 
eredményeit.

Or. en

Módosítás 18

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 
mutatókra vonatkozó adatok hatékony, 
eredményes és időben történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják az e mutatókra 
vonatkozó adatokat.

Or. en
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a költségvetési rendelet 
250. cikkének megfelelően évente jelentést 
tesz a hitelezési eszköz végrehajtásáról. A 
jelentésben a hitelezési eszköz célkitűzései 
és teljesítménymutatói tekintetében 
tájékoztatást kell nyújtani az eszköz 
eredményeiről és hatásáról, különös 
tekintettel az átállási szükségletek 
kielégítéséhez és az EU környezetvédelmi 
célkitűzéseihez való hozzájárulására. E 
célból a végrehajtó partnerek és 
kedvezményezettek évente minden 
szükséges információt és adatot 
rendelkezésre bocsátanak.

Or. en

Módosítás 20

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 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, különösen 
az addicionalitás tekintetében. 

Or. en
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelésben azt is elemezni kell, hogy 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá az 
EU fenntarthatóság-politikai 
célkitűzéseinek, különösen az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
céljainak, valamint az Unióban a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósítandó átállás megvalósításához. 

Or. en

Módosítás 22

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
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Módosítás 23

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) Az eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás felhasználásának ellenőrzését 
az EUMSZ 287. cikkével összhangban a 
Számvevőszék végzi. A Számvevőszék [...] 
évvel e rendelet hatálybalépését követően 
különjelentést ad ki az eszköz 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 24

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 és a 
kedvezményezettek az alkalmazandó 
szerződéses megállapodással összhangban 
a Bizottság és a Számvevőszék 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan 
rendelkezésre álló dokumentumot vagy 
információt, amely mindkét hatóság 
számára szükséges kötelezettségeik 
teljesítéséhez.

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (4) 
bekezdésében, a 13., a 13a. és a 14. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól. 

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 14. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(4) bekezdésében, a 13, a 13a. és a 14. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A pénzügyi partnerek minden 
egyes finanszírozott projektre vonatkozó 
lényeges információt közzétesznek, és 
ezeket az információkat a honlapjukon 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az Európai Parlament 
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és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás II. mellékletével 
összhangban benyújtja az Európai 
Parlamentnek az ezen eszköz keretében 
kiválasztott projektekről kiadott 
véleményeket.

Or. en
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INDOKOLÁS

A jelen javaslatban szereplő közszektor-hitelezési eszköz a méltányos átállást támogató 
mechanizmus harmadik pillérét képezi. Kedvezményes hitelezési feltételek révén támogatni 
fogja a közberuházásokat az éghajlatvédelmi átállás által legkedvezőtlenebbül érintett, a 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben megjelölt területek javára.
Ez az eszköz egy vissza nem térítendő támogatási komponensből és egy hitelkomponensből 
fog állni. Az uniós költségvetésből címzett bevételekből és költségvetési forrásokból 
finanszírozott támogatás csökkenteni fogja a kedvezményezettek azon pénzügyi terheit, 
amelyek a finanszírozási partner által nyújtott hitel visszafizetéséből erednek. Míg az 1 525 
milliárd EUR összegű vissza nem térítendő támogatást az Európai Beruházási Bank (EBB) 10 
milliárd EUR összegű finanszírozási partnerségével kívánják végrehajtani, az egyéb 
finanszírozási partnerekkel való együttműködés lehetőségét biztosítani kell annak érdekében, 
hogy idővel feltárják az együttműködés egyéb módjait, különösen az uniós források 
lehetséges jövőbeli növelése vagy konkrét végrehajtási kihívások felmerülése esetén. 

Az uniós támogatásból származó támogatási komponenshez nyújtott 1 525 milliárd EUR 
hozzájárulás és a EBB saját forrásaiból nyújtott 10 milliárd EUR összegű hitel révén a 
közszektor-hitelezési eszköz célja, hogy a 2021–2027 közötti időszakban 25–30 milliárd EUR 
összegű közberuházást mozgósítson. 

Az eszköz az állami szerveket támogatja és a beruházások széles körét fedi le, azzal a 
feltétellel, hogy ezek a beruházások hozzájárulnak a klímasemleges gazdaságra való átállás 
kihívásaiból eredő fejlesztési igények kielégítéséhez, a méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtaknak megfelelően.

A társelőadók összességében üdvözlik ezt a javaslatot. Módosításaik ebben a szakaszban a 
következőkre összpontosítanak:

 az EU 2030-ig teljesítendő éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseire és az Unió 
klímasemleges gazdaságára való 2050-ig történő átállás folyamata által különösen 
érintett, de az első pillér keretében nem célzott ágazatok és területek középpontba 
állításának erősítése

 a támogatandó beruházások kiterjesztése a tiszta technológiára és infrastruktúrára, 
többek között a megújuló energiára és a közlekedés szén-dioxid-mentesítésére, a zöld 
és fenntartható mobilitásra, a kutatási és innovációs tevékenységekbe történő 
beruházásokra, a fejlett és piacképes technológiák átadására és digitalizációba történő 
beruházásokra

 a MÁTA-rendelet hatálya alá nem tartozó ágazatok kizárása ezen eszköz hatálya alól
 az addicionalitás és ezáltal a kívánt tőkeáttételi hatás egyértelműbbé tétele, 

ugyanakkor eltérés előírása a támogatható projektek előkészítéséhez, kidolgozásához 
és végrehajtásához nyújtott tanácsadási és technikai segítségnyújtási támogatás 
tekintetében, hogy e projektek más uniós programokból is részesülhessenek 
finanszírozásban

 az alulról építkező megközelítés megerősítése az adott területek érintett helyi és 
regionális önkormányzatainak a „méltányos átállásra vonatkozó területi terv” 
előkészítésében való részvételének hangsúlyozásával

 a projektek kiválasztására és rangsorolására vonatkozó kritériumok részletezése abban 
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az esetben, ha az igények meghaladják a nemzeti allokációk szerinti finanszírozási 
forrásokat, elismerve ugyanakkor e javaslat alulról felfelé építkező és keresletorientált 
jellegét, amely felöleli az éghajlatvédelmi átálláshoz való hozzájárulást, a 
[fenntartható beruházások előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított vonatkozó kritériumokat, a projekt azon képességét, hogy teljesíti a 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben leírt célkitűzéseket és fejlesztési 
szükségleteket, a regionális és területi konvergencia előmozdítására vonatkozó átfogó 
célkitűzést, valamint azt, hogy a támogatás hozzájárul-e a projektek életképességéhez 

 az eszköz célkitűzéseit tükröző, az EBB-től eltérő pénzügyi partnerek kiválasztására 
vonatkozó kritériumok pontosítása

 az eszköz végrehajtása során és azt követően az átláthatóság, valamint a megfelelő 
felügyeleti és korrekciós lehetőségek biztosítása a Parlament számára a célkitűzések, a 
kritériumok, a jelentéstételi és közzétételi követelmények, az értékelés és az ellenőrzés 
meghatározásával, valamint a Parlament szerepének felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő rögzítésével.

A két társelőadó úgy véli, hogy ez a jelentéstervezet kiindulópontul szolgál a Parlament 
szilárd álláspontja és a Tanáccsal a végleges alap-jogiaktusról folytatott sikeres tárgyalásokra 
vonatkozó megbízatás kidolgozásához. Ezt a jelentéstervezetet olyan kompromisszumként 
terjesztik elő, amely egyúttal rugalmasságot biztosít az eszköz és az elszámoltathatósági 
normák végrehajtása terén, valamint további iránymutatást nyújt a méltányos átállást 
támogató mechanizmus e harmadik pillére alá tartozó projektek alulról építkező 
benyújtásának sikeres kialakításához. 


