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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament 2019 novemberében jóváhagyott egy állásfoglalást, amely kimondja, 
hogy Európában és globálisan környezeti és éghajlati veszélyhelyzet állt elő. 2020 
januárjában sürgős cselekvésre szólított fel az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti 
kihívások kezelésének érdekében, és támogatta az Európai Bizottságnak a zöld megállapodás 
elérését célzó, ambiciózus fenntartható beruházási tervét. Az Európai Uniónak a gazdaságaink 
és társadalmaink ellenállóképességének erősítésére irányuló, hosszú távú stratégiaként meg 
kell valósítania a zöld megállapodást, amely új fenntartható és színvonalas foglalkoztatási 
lehetőségeket fog eredményezni. Az Európai Uniónak az éghajlatvédelem, de az erősebb 
társadalmi és gazdasági kohézió elérése érdekében is fel kell lépnie. Ennek megfelelően a 
Méltányos Átállást Támogató Alap kulcsfontosságú eszköz annak biztosításához, hogy az 
éghajlat-semleges, versenyképes gazdaságra való áttérés tisztességes módon történjen, senkit 
sem hagyva hátra. 

Tudományos bizonyítékok tanúsága szerint az energiahatékonyság és a megújuló energia 
ágazatai több munkahelyet teremtenek, mint a fosszilis tüzelőanyagok iparága. A megújuló 
technológia bevezetése már 2030-ra lehetővé tenné a széntermelő területeken megszűnt 
munkahelyek ellensúlyozását, és 2050-ig kétszeres nettó foglalkoztatási többlet lenne 
elérhető. Ezzel szemben a fosszilis tüzelőanyagok ágazata csökkenő tendenciát mutat, és 
egyre több munkahelyi leépítés jellemzi. Az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás elleni 
küzdelem gazdasági szempontból is hosszú távon mindenki számára előnyös lesz, és 
középtávon mindenki számára számos lehetőséget és kihívást kínál. A különböző tagállamok 
és régiók más-más kiindulópontról kezdik meg az átállást amellett, hogy eltérő reagálási 
képességgel rendelkeznek. Ezért fontos az összes európai polgár számára segítségnyújtást és 
megfelelő költségvetési eszközöket biztosítani egy éghajlat-semleges, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló, erőforráshatékony és teljesen körforgásos gazdaságra 
irányulóan. 

Valamennyi régió, beleértve a fosszilis tüzelőanyagok iparágától jelenleg erősen függő 
régiókat is, tevékenyen és pozitívan vehet részt a energetikai átalakulás folyamatában. A 
Bizottság becslései szerint1 a széntermelő régiók önmagukban képesek lennének a szén-
dioxid-semlegesség 2050-re kitűzött céljának eléréséhez szükséges tisztaenergia-technológia 
kiépítési célarányának 60%-át elérni. Ebből következően az ökológiai átállás különleges 
lehetőségnek is tekinthető, hogy a jelenleg hanyatló és nem fenntartható ágazatoktól függő 
régiók egy jobb környezeti és gazdasági jövő felé tartó pályára állhassanak át.

Emellett a Covid19-világjárvány feltárta a gazdasági modellünk gyengeségeit és 
ellenállóképességének hiányát, valamint az egészségügy, az éghajlat és az ökoszisztémáink 
egymásrautaltságát. A Covid19-válság nem törli el azt a tényt, hogy azzal egyidejűleg hosszú 
távon az éghajlatválság is potenciális fenyegetést jelent az Európai Unió gazdasági 
stabilitására. Ennek megfelelően olyan gazdasági átalakulásra van szükségünk, amely 
erőteljes szociális komponenssel egészül ki az igazságos zöld átalakulás biztosítására 
irányulóan.

1 Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Tiszta energiát szolgáló technológiák a széntermelő régiókban: 
munka- és növekedési lehetőségek, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-
1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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Az Európai Bizottság – a zöld megállapodásra irányuló stratégiájának részeként – 2020 
januárjában méltányos átállási mechanizmust mutatott be, amely legalább 100 milliárd euró 
mozgósítását segíti elő a 2021–2027 közötti időszak alatt a leginkább sújtott régiókban, az 
átállási folyamat megkönnyítése érdekében. Ez a mechanizmus teremti meg a fosszilis 
tüzelőanyagok értékláncára támaszkodó munkavállalók és közösségek segítéséhez szükséges 
beruházást. Ez az átállás szempontjából közvetlenül releváns összes eszköz révén, az EU 
költségvetésének jelentős hozzájárulását egészíti ki. A Méltányos Átállást Támogató Alap az 
első a méltányos átállási mechanizmus három pillére közül. Ennek célja a helyi gazdaságok 
diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozása, valamint annak lehetővé tétele, hogy 
új álláslehetőségek teremtődjenek a jövőorientált ágazatokban.

Ezért a vélemény előadója a következő változtatásokat javasolja:

Elsőként, ahhoz, hogy ez a Méltányos Átállást Támogató Alap maximális hatással bírjon az 
európai zöld megállapodás átfogó célkitűzéseinek – és különösen az egész Unióra kiterjedő 
klímasemlegességi célkitűzésnek – a támogatására, alapvető fontosságú, hogy teljes összegét 
növeljék. Évente 250–300 milliárd euróra van szükség az uniós gazdaság klímasemleges 
gazdasággá történő átalakításához2. Az előadó ezért a Méltányos Átállást Támogató Alap 
jelentős növelését javasolja. Tekintettel az új többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló 
korlátozott pénzügyi forrásokra, az előadó javasolja, hogy a 2021–2027 közötti időszakra 
30 milliárd eurót irányozzanak elő el a MÁTA költségvetéséből. Ezen felül új forrásokat kell 
elkülöníteni az Alap számára: a méltányos átállás költségei egy részének a gazdaságaink 
legszennyezőbb ágazataival történő megosztása érdekében elsősorban új környezetvédelmi 
adókra, valamint egyéb, a digitális és pénzügyi ágazatokra kivetett fenntartható adókra van 
szükség.

Másodszor, az előadó úgy véli, hogy ezt az Alapot össze kell hangolni azzal az uniós 
célkitűzéssel, amely szerint 2040-ig kell elérni a nettó nulla kibocsátást, ami a 2015-ben 
Párizsban tett kötelezettségvállalások tiszteletben tartásához szükséges, amely szerint a 
globális felmelegedést jóval 2 °C alatt kell tartani, és közelíteni kell egy 1,5 °C-os 
forgatókönyv felé. Ez ugyan egy merész célkitűzés, de elérhető, mivel az ahhoz szükséges 
technológia és az eszközök már készen állnak és megfizethetők.

Harmadsorban, annak érdekében, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap elérje konkrét 
célját, fontos, hogy az alapból finanszírozandó valamennyi termelőberuházás megfeleljen az 
(EU) 2020/… [taxonómia rendelet] rendeletben meghatározott kritériumoknak. Az ilyen 
termelőberuházásoknak összhangban kell lenniük a Párizsi Megállapodással. Ezenkívül példát 
kell mutatniuk azoknak a MÁTA által támogatott a vállalkozásoknak, amelyek nem kkv-k: 
Nyilvánosságra kell hozniuk egy kötelező érvényű, klímasemlegessé válásra vonatkozó 
tervet, és beruházásaikat fenntarthatósági szűrésnek kell alávetniük annak biztosítása 
érdekében, hogy ne legyenek káros környezeti, éghajlati vagy társadalmi hatásaik. 

Végül az előadó meg van győződve arról, hogy a tagállamokban kialakítandó, méltányos 
átállásra vonatkozó nemzeti terveket átlátható és nyitott módon kell kidolgozni. A 
polgároknak és a helyi közösségeknek részt kell venniük ebben a döntéshozatali folyamatban, 
valamint számos különböző területen érdekelt felet is be kell vonni az átállási folyamat 
előkészítésébe, fejlesztésébe és végrehajtásába. A legjobb feltételeket kell biztosítani 

2 Bruegel, Hogy működtessük az európai zöld megállapodást: https://www.bruegel.org/wp-
content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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számukra, hogy hozzájáruljanak és hatékonyan részt vegyenek a finanszírozott projektek és 
műveletek kiválasztásában és végrehajtásában. 

A klímasemleges gazdaságra való átállás kihívás és egyúttal hatalmas lehetőség is a 
tagállamok számára, hogy gazdaságaikat egy a jövő válságaira válaszképesebb, fenntartható, 
stabil, versenyképes és ellenálló gazdasági rendszerré alakítsák, és biztosítsák a társadalmunk 
jólétét. A Méltányos Átállást Támogató Alap az egyik eszköze annak, hogy az átállást 
mindannyiunk számára sikerre vigyük.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
1,5 °C alatt tartását kitűző Párizsi 
Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre 
összpontosítja. E rendelet az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményben (a 
továbbiakban: európai zöld 
megállapodás)11 meghatározott prioritások 
egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében nyújt célzott finanszírozást a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátástól 
mentes, az emberi egészségre és a 
környezetre káros hatást – ideértve többek 
között a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák romlását, az erőforrások 
túlzott fogyasztását vagy a vegyi anyagok 
által okozott szennyezési forrásokat – nem 
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gyakorló, fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló, erőforrás-hatékony, az 
erőforrás-felhasználástól viszonylag 
független és teljesen körforgásos 
gazdaságra való átállás gazdasági és 
társadalmi kihívásainak és lehetőségeinek 
kezeléséhez.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11. 11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11.
12 COM(2020) 21, 2020.1.14. 12 COM(2020) 21, 2020.1.14.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A fenntartható, klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló és teljesen körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az Európai Parlament 2020. 
januárjában sürgős cselekvésre szólított 
fel az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások kezelésének érdekében, és 
támogatta az Unió nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású, 
egészségesebb, fenntartható, méltányos, 
igazságos és jóléti társadalommá való 
átalakítására irányuló 
kötelezettségvállalást. 2020. április 17-én 
hangsúlyozta továbbá, hogy a 
klímasemlegesség célkitűzésének szem 
előtt kell tartania a Covid19-
világjárvánnyal és következményeivel 
szembeni küzdelemre irányló szakpolitikai 
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hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

válaszlépéseket, és hogy a zöld 
megállapodás stratégiájának az európai 
gazdaság fellendülésének és 
újjáépítésének központi elemét kell 
képeznie. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
jelenleg nagymértékben függenek a 
fosszilis tüzelőanyagoktól és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal járhat, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében veszélyezteti az átállást Unió-
szerte, hanem ahhoz is vezethet, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A méltányos átállás nem érhető el, 
ha némely régiók lemaradásban vannak. 
A fosszilis tüzelőanyagoktól jelenleg 
erősen függő régiók aktív és pozitív 
szerephez juthatnak az energetikai 
átalakulásban. A Bizottság becslései 
szerint1a a széntermelő régiók 
önmagukban képesek lennének a szén-
dioxid-semlegesség nagyratörő céljának 
eléréséhez szükséges tisztaenergia-
technológia kiépítési célarányának 60%-
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át elérni. Ezen túlmenően, a tiszta 
energiát szolgáló projektek kialakítása 
együtt jár azokkal az előnyökkel, 
amelyeket az infrastruktúra és a 
földterület rendelkezésre állása, valamint  
a villamossági és mechanikai 
készségekkel rendelkező, már képzett, a 
megújuló energiaforrások iparában újból 
elhelyezkedni képes személyzet jelenléte és 
a már meglévő ipari örökség kínál;
__________________
1a Európai Bizottság, Közös 
Kutatóközpont, Tiszta energiát szolgáló 
technológiák a széntermelő régiókban: 
munka- és növekedési lehetőségek, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
tisztességes munkahelyeket kell 
teremtenie, társadalmilag befogadónak 
kell lennie, és hozzá kell járulnia a 
szegénység felszámolásához. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági és társadalmi következményeit, 
és az érintett munkavállalókat sújtó 
kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges 
eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell, 
hogy ezzel megkönnyítsék a szükséges 
szerkezeti átalakulásokat. E tekintetben az 
uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket, hogy így 
figyelembe vegyék a szénfelhasználású és 
karbonfüggő helyzet átalakítása által 
hátrányosan érintett munkavállalókra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, 
szociális, gazdasági és környezeti 
hatásokhoz kapcsolódó költségeket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi 
átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy kezelje az 
éghajlatvédelmi átállás jelentette 
kihívásokat és lehetőségeket az 
(EU) 2020/... [taxonómia rendelet] 
rendeletben megállapított kritériumoknak 
megfelelő, fenntartható gazdasági 
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helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

tevékenységekbe való, célzott beruházások 
biztosításával és a leginkább érintett 
területek, munkavállalók és a helyi 
közösségek támogatása révén, azok ipari és 
gazdasági struktúráinak kiigazítása 
érdekében. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a jövőorientált 
ágazatokban történő új foglalkoztatási 
lehetőségek teremtésének lehetővé 
tételével közvetlenül hozzá kell járulniuk 
az átállási folyamat megkönnyítéséhez és 
támogatásához. Ez ellensúlyozná a 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából eredő 
várható munkahelymegszűnéseket, és 
fenntarthatóbb, minőségi munkahelyeket 
biztosítana. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi 
célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] 
rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 

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

amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 50%-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, de semmi esetre sem válthat ki 
ilyen beruházásokat.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Alap forrásait jelentős 
mértékben meg kell növelni az új, 
fenntartható adók bevezetéséből származó 
további uniós saját forrásokkal, 
különösen a környezetvédelmi ágazatban, 
annak biztosítása érdekében, hogy – a 
szolidaritás elvével összhangban és az 
EUMSZ 191. cikkében foglalt a 
„szennyező fizet” elv tiszteletben 
tartásával – a méltányos átállás 
finanszírozásával kapcsolatos költségek 
egy részét azok a gazdasági ágazatok 
viseljék, amelyek a legmagasabb 
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környezeti költségeket okozták a 
közösségnek;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemcsak kihívás, hanem hatalmas 
lehetőség is mindenki számára, hogy a 
gazdaságunkat egy fenntartható, stabil és 
ellenálló gazdasággá változtassuk, hogy 
ezáltal a jövőbeli válságokra jobb választ 
adjon és biztosítsa a jólétet a bolygónk 
tűrőképességének határain belül. Azon 
régiókat, amelyek jelenleg jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel, célzott támogatásban kell 
részesíteni. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az egész 
Unióra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a klímasemlegesség 
és egy fenntartható Európa irányába való 
átállás lehetővé tételéhez, 
megkönnyítéséhez és felgyorsításához 
szükséges beruházásokat.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságnak objektív kritériumok alapján 
meg kell állapítania a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésén belül az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló előirányzatok éves 
bontását. A Bizottságnak közzé kell tennie 
az összes releváns statisztikát és 
információt, hogy ezzel érthetőbbé és 
értékelhetőbbé tegye a tagállamok közötti 
elosztási kulcsot.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásainak és 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat, a zöld 
megállapodás, valamint a globális 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C alatt 
tartását kitűző Párizsi Megállapodás 
céljaival teljes összhangban. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk egy fenntartható, 
klímasemleges, az éghajlatváltozás 
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kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

hatásaival szemben ellenálló, erőforrás-
hatékony és egy teljesen körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz. A hanyatló 
ágazatok – így a fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló energiatermelés vagy a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével 
kapcsolatos tevékenységek – esetében a 
támogatást a tevékenység fokozatos 
megszüntetésére vonatkozó kötelező 
érvényű határidő elfogadásához, és a 
munkahelyteremtésre, valamint az 
esetleges munkahelymegszűnések miatti 
nehézségek leküzdése érdekében a helyi 
gazdaság ellenállóbbá tételére való 
összpontosításhoz kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a legalább 2030-ra teljesítendő uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az 
Unió 2040-ig vagy 
korábbanmegvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való 2040-ig vagy annál korábban történő 
átálláshoz és megkönnyítik azt.

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Elsősorban az éghajlatvédelmi 
átállásnak leginkább kiszolgáltatott 
polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak 
ki kell terjednie az érintett munkavállalók 
és személyek szakmai képzésére, 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új fenntartható 
és színvonalas foglalkoztatási 
lehetőségekhez való átképzésben és 
alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési 
segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz, az esélyegyenlőség és az 
ágazatokon átívelően megvalósított a 
nemek közötti egyensúly biztosításának 
igényének figyelembe vételével.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Covid19-válság megmutatta az 
Unió és a globális gazdasági rendszer 
hosszú ellátási láncoktól való erős 
függőségi viszonyát. A teljesen 
körforgásos gazdaságra való átállás és a 
egyes ágazatokban zajló termelés 
áttelepítésének szükségessége ezért az 
Unió hosszú távú stratégiájának 
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kulcsfontosságú eleme, hogy ezzel 
gazdaságaink és társadalmaink 
ellenállóképessége erősödjön, ezáltal új 
foglalkoztatási és értékteremtési 
lehetőségeket teremtve az Unió egésze 
számára.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Míg a széntermelés és -
felhasználás a karbonszegény gazdaságra 
való átállással összhangban tovább 
csökken, és ez konkrét kihívást jelent a 
szénrégiók számára, ahol több mint 
200 000 munkahely közvetlenül 
kapcsolódik a széntevékenységhez, a tiszta 
energiaágazat egyedülálló lehetőséget 
nyújt arra, hogy egy fenntarthatóbb, 
stabilabb, minőségi foglalkoztatással 
ellentételezze az ilyen átállás által kiváltott 
munkahelyek elvesztését. A Bizottság 
számítása1a szerint, a tiszta energia 
technológiák bevezetésével a széntermelő 
régiókban 2030-ra akár 
315 000 munkahely teremtésére nyílik 
lehetőség, és több mint 460 000-re nő a 
munkahelyek száma 2050-ig. Ez több mint 
kétszerese lenne a közvetlenül szénnel 
kapcsolatos ágazatok munkahelyeinek 
jelenlegi számának, amely multi-ipar 
modellhez vezet, hozzájárulva az 
energiabiztonsághoz, 
munkahelyteremtéshez és gazdasági 
értkékhez, az emberek és helyi közösségek 
javára.
__________________
1a Közös Kutatóközpont, szakpolitikai 
jelentés, Tiszta energiát szolgáló 
technológiák a széntermelő régiókban: 
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munka- és növekedési lehetőségek, 2020.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
MÁTA által finanszírozott prioritások 
végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének 
megfelelően hozzájáruljon a férfiak és 
nők közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához A nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzéseket és a nők gazdasági 
függetlenségét az operatív programok 
valamennyi szintjén, valamint e 
programok időben és következetesen 
végzett előkészítése, nyomon követése, 
végrehajtása és értékelése valamennyi 
szakaszában biztosítani kell.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 

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

vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. Az ilyen 
termelőberuházásnak az (EU) 2020/... 
[taxonómia rendelet] rendeletben 
lefektetett kritériumokkal összhangban 
kell állnia, és nem foglalhat magába a 
Párizsi Megállapodásnak és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek nem 
megfelelő ágazatoknak és 
tevékenységeknek nyújtott támogatást.

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

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kkv-któl eltérő vállalkozások 
esetében csak akkor támogatható 
termelőberuházás, ha emellett a 
munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy az 
átképzés támogatásával jár, és nem vezet 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. Az ilyen beruházásnak 
mindig összhangban kell állnia az 
(EU) 2020/... [taxonómia rendelet] 
rendelet [cikkeiben] lefektetett 
kritériumokkal. Továbbá a kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetén megköveteli egy 
2040-ig vagy korábban klímasemlegessé 
válásra vonatkozó kötelező erejű terv 
közzétételét, valamint a beruházásaikat 
egy fenntarthatósági szűrővizsgálatnak 
kell alávetniük, biztosítva, hogy ezeknek 
nincs káros környezeti, éghajlati és 
társadalomi hatása. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2040-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1a alapján 
az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, 
továbbá jelentős számú magas színvonalú 
és fenntartható munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
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méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben, valamint ki kell zárniuk a 
fosszilis tüzelőanyagokra és a nukleáris 
energiára irányuló beruházásokat. A 
belső piac és a kohéziós politika 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. 
és 108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, 
hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott 
támogatást olyan vállalkozásokra kell 
korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. Annak 
biztosításának az érdekében, hogy az 
Alapot ne használják fel egy vállalat 
környezeti felelőssége alá tartozó 
környezeti károk helyreállítási 
költségeinek fizetésére, és ne torzítsák a 
szennyezés és más környezeti hatások 
csökkentését célzó ösztönzőket, a területek 
helyreállítására, 
szennyeződésmentesítésre, az 
ökoszisztémák helyreállítására és 
újratelepítési projektekre irányuló 
beruházások támogatását csak akkor 
szabad felhasználni, mintegy végső 
megoldásként, ha egyetlen vállalatot sem 
lehet jogilag felelősségre vonni az ilyen 
tevékenységek finanszírozására, az 
EUMSZ 191. cikkében foglalt „szennyező 
fizet” elvvel összhangban;
____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak és a regionális illetve helyi 
hatóságoknak, a partnerségi elvvel 
összhangban, a releváns érdekelt felekkel 
történő szoros együttműködésben és a 
Bizottság támogatása mellett méltányos 
területi átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek. Egy 
hatékony, befogadó és valóban méltányos 
stratégia biztosítása érdekében, az összes 
releváns érdekelt felet és partnert teljes 
mértékben be kell vonni az átállási 
folyamat előkészítése, fejlesztése és 
végrehajtása valamennyi szakaszába, 
valamint ezekhez a legjobb feltételeket kell 
megteremteni, hogy hatékonyan 
vehessenek részt a finanszírozott projektek 
és műveletek kiválasztásában és 
végrehajtásában. Az érintett érdekelt felek 
és partnerek körébe többek között a civil 
társadalomnak, a gazdasági és szociális 
partnereknek, a munkáltatóknak, a 
munkavállalói csoportoknak, a 
szakértőknek, a képzési és kutatási 
intézményeknek, valamint a közösségi 
alapú szervezetek képviselőinek kell 
tartozniuk.
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Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 2040-ig vagy 
korábban történő megvalósítása érdekében 
folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények átalakítását vagy 
bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakítását. Pontosan meg 
kell határozni ezeket a területeket, 
amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak 
kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait, szükségleteit és lehetőségeit, és 
oly módon kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az érintettek embereknek és 
területeknek a 2040-ig vagy hamarabb 
teljesítendő fenntartható, klímasemleges, 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és 
teljesen körforgásos uniós gazdaságra való 
átállás során.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést. Tiszteletben kell tartania, 
továbbá ösztönöznie és támogatnia kell az 
európai zöld megállapodás átfogó 
célkitűzéseit, különös tekintettel az  (EU) 
.../... rendelet [európai klímarendelet] 
egész Unióra kiterjedő klímasemlegességi 
célkitűzésére, azzal a céllal, hogy az 
éghajlati és környezeti kihívások kezelése 
során biztosítsa a méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállást.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 30 milliárd EUR, amelyet 
további uniós költségvetési forrásokkal – 
ideértve esetlegesen a fosszilis 
üzemanyagok támogatásának fokozatos 
megszüntetését, a szén-dioxidot, a légi 
közlekedést, a műanyagot, a digitális és 
pénzügyi szolgáltatásokat terhelő új, 
fenntartható adók bevezetését, a szén-
dioxid-kibocsátás határokon történő 
kiigazítását célzó mechanizmus 
megalkotását, illetve az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket – és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelni kell.

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – mikrovállalkozásokba, 
szociális vállalkozásokba és 
munkaszövetkezetekbe történő, a 
környezetvédelmi célkitűzésekhez 
hozzájáruló termelőberuházások, 
amennyiben azok valamennyi az 
(EU) 2020/… [taxonómia rendelet] 
rendelet szerinti kritériumnak 
megfelelnek, ideértve az alábbiakat:
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i. az üvegházhatású gázok nettó 
kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások, ideértve az innovatív tiszta 
technológiák és a megújuló energiára 
irányuló infrastruktúrák alkalmazását, az 
energiahatékonyság javítását, a tiszta vagy 
klímasemleges mobilitás fokozását;
ii. a körforgásos gazdaságnak többek 
között a körkörös értéklánc ösztönzése, a 
hulladékmegelőzés, a hulladékcsökkentés, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a pont átkerült a munkavállalókra vonatkozó alábbi támogatási intézkedések közé.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
fenntartható beruházások;
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Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) zöld finanszírozásra irányuló 
beruházások;

Or. en

Indokolás

Ez a pont fentebb megjelenik a taxonómia rendeletnek megfelelő termelőberuházások alatt.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, ökoszisztémák 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, kivéve a környezeti 
felelősségről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályok szerinti megelőzési és 
felszámolási intézkedéseket, az EUMSZ 
191. cikkében biztosított „szennyező fizet” 
elv szerint;

Or. en



PA\1205182HU.docx 27/42 PE650.729v02-00

HU

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A pont fent került beillesztésre.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók szakmai képzése, 
továbbképzése és átképzése annak 
biztosítása érdekében, hogy élhessenek a 
fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforráshatékony és 
teljesen körforgásos gazdasághoz 
közvetlenül hozzájáruló, jövőorientált 
ágazatokban, a gondozási ágazatban vagy 
az alapvető közszolgáltatási ágazatokban 
kínált álláslehetőségekkel; 

Or. en

Módosítás 31

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

ha) új vállalkozások – köztük üzleti 
inkubátorházak és tanúsított 
fenntarthatósági konzultációs 
szolgáltatások – létrehozására irányuló, 
munkavállalóknak biztosított beruházások 
és támogatások;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2a. Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdése a) és c) pontjának, 
továbbá az EUMSZ 107. és 108. cikkében 
foglalt állami támogatásokra vonatkozó 
uniós szabályoknak megfelelően 
támogatott területként kijelölt területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy:

i. a szóban forgó beruházások 
megfelelnek az (EU) 2020/…rendelet 
[taxonómia rendelet] [cikke] szerinti 
kritériumoknak;
ii. a szóban forgó vállalkozások 
tudományos alapú és vállalati szintű 
kibocsátási célértékeket, továbbá 
egyértelmű kötelező erejű tervet hoznak 
nyilvánosságra az éghajlat-semlegesség 
2040-re vagy annál korábban történő 
megvalósítására irányulóan, és minden 
szükséges információt megadnak annak 
megbízható meghatározásához, hogy 
hogyan hangolják össze tevékenységeiket 
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a széndioxid-kibocsátás csökkentésésére 
irányuló célkitűzéssel, a fokozatos nemzeti 
ütemtervnek és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megfelelően; 
iii. a szóban forgó beruházások 
fenntartható átvilágítás hatálya alá 
tartoznak a környezetre, az éghajlatra 
vagy a társadalomra gyakorolt esetleges 
káros hatások kiszűrése érdekében. Ennek 
érdekében a vállalkozásoknak a Bizottság 
által kialakítandó sablonok alapján, 
megbízható információt kell 
szolgáltatniuk;
iv. az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) 
bekezdésének h) és i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják, és ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 2b. A Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
(2a) bekezdés ii. és iii. alpontja szerint 
közzéteendő információ tartalmának és 
formájának meghatározására.

Or. en

(A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdését követően beillesztendő)
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek leszerelése, 
karbantartása, és építése, továbbá a 
nukleáris hulladék kezelése vagy tárolása;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU16 bizottsági rendelet c) a 651/2014/EU16 bizottsági rendelet 
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2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, azon 
vállalkozások sérelme nélkül, amelyek a 
nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott 
megmentési és szerkezetátalakítási állami 
támogatásról szóló iránymutatás, 
valamint a Covid19-világjárvány során a 
gazdaság támogatására irányuló állami 
támogatási intézkedések ideiglenes 
bizottsági keretrendszerének – 
amennyiben ezt a keretet 2020 utánra is 
meghosszabbítják – esetleges alkalmazása 
kapcsán előnyben részesülhetnek;

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

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

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok, illetve 
olyan tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
közvetlen vagy közvetett beruházások, 
amelyek nettó pozitív éghajlati hatását a 
finanszírozási kérelem időpontjában 
megalapozottan és tudományosan nem 
igazolták;

Or. en
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Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a környezeti károk kapcsán 
felmerülő, a kárt okozó vállalkozás 
körrnyezeti felelősségébe tartozó, 
megelőző és kárfelszámolási 
intézkedésekhez kapcsolódó költségek, 
ideértve – az EUMSZ 191. cikkében 
biztosított „szennyező fizet” elv szerint – a 
telephelyek tisztítását, méregtelenítését és 
helyreállítását;

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) olyan műveletek, amelyek az 
éghajlat-politikai célkitűzések elérésével 
összeegyeztethetetlenek vagy sértik az 
(EU) 2020/… rendelet [taxonómia 
rendelet] 17. cikke szerinti más környezeti 
célkitűzések bármelyikét.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 

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

szereplő, az átállási folyamat 
megvalósításához további támogatást 
igénylő területek azonosítása indokolt és a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi terv összhangban áll az érintett 
tagállam nemzeti energia- és klímatervével.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok mindegyikében az 
érintett területek illetékes hatóságai az 
adott regionális és helyi hatóságokkal, 
továbbá valamennyi, e cikk (3) bekezdése 
szerinti érintett féllel együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek a 
gazdasági és társadalmi átálláshoz további 
támogatást igénylő területek, különös 
tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításához és felhasználásához 
kapcsolódó munkahelyek várható 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a fenntartható, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforráshatékony és 
teljesen körforgásos gazdaságra való 
2040-ig vagy annál hamarabb történő 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve az érintett területeken 
a fosszilis tüzelőanyagok alkalmazásának, 
illetve a nagy üvegházhatásúgáz-
kibocsátású ipari termelés fokozatos 
megszüntetésének, továbbá a nemzeti 
energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek világos és kötelező ütemtervét;

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat 
megvalósításához további támogatást 
igénylő, és az (1) bekezdésnek megfelelően 
a MÁTA-ból támogatandó területként való 
azonosítás indoklása;

Or. en
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az átállás megvalósításához 
további támogatást igénylő területek előtt 
álló, az átállásból adódó kihívások 
felmérése – ideértve a fenntartható, 
klímasemleges, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló, 
erőforráshatékony és teljesen körforgásos 
gazdaságra való átállás társadalmi, 
gazdasági, környezeti és nemi vonatkozású 
hatásait –, valamint a szóban forgó 
területeken folytatott kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakításából vagy 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek vagy 
bármely más, az átállás célkitűzéseinek 
teljesítéséhez szükséges szerkezeti 
társadalmi-gazdasági átalakulásnak az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a klímasemleges az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló, erőforráshatékony és teljesen 
körforgásos gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági, környezeti és 
nemekkel kapcsolatos hatásainak 
leküzdéséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése;
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel, továbbá 
a vonatkozó uniós stratégiákkal és 
kötelezettségvállalásokkal való 
konzisztencia felmérése;

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az illetékes érintettek részletes 
listája, ideértve az adott régióban 
megkérdezett gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalom képviselőit 
és a szakértőket;

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez és annak 
megkönnyítéséhez való várható 
hozzájárulásuk ismertetése;
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

h) a 4. cikk (2) bekezdésének (a) 
pontjában foglaltaktól eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

i. a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek a fenntartható, 
klímasemleges az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló, 
erőforráshatékony és teljesen körforgásos 
gazdaságra való átállást, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékeknél 
lényegesen alacsonyabb szintre való 
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csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába, kialakításába és 
végrehajtásába be kell vonni valamennyi 
érintett érdekelt felet, gazdasági és 
szociális partnert, civil társadalomhoz 
tartozó képviselőt, szakértőt, oktatási és 
kutatási intézményt, munkáltatót, dolgozói 
és közösségi alapú szervezetet.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
szociális jogok európai pillérével, a Párizsi 
Megállapodás keretében lefektetett uniós 
kötelezettségvállalással és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival

Or. en
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Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet, a projektek kiválasztásával 
és a műveletekkel kapcsolatos 
megbeszélések jegyzőkönyvét és 
határozatokat nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni. A méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervnek nyilvános 
konzultáció tárgyát kell képeznie.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

A Bizottságnak legkésőbb a következő 
többéves pénzügyi keret félidős vizsgálata 
végén meg kell vizsgálnia a szóban forgó 
rendelet 4. és 5. cikke módosításának 
megfelelőségét, az (EU) 2020/... 
rendeletben [taxonómia rendelet] 
végrehajtott esetleges változtatások 
szerint, a hatályának más, fenntartható 
gazdasági tevékenységekre és a környezeti 
fenntarthatóságot jelentősen károsító 
tevékenységekre való kiterjesztése 
tekintetében, továbbá a  fenntarthatósági 
finanszírozásra vonatkozó cselekvési terv 
végrehajtásában bekövetkező 
előrelépéseknek megfelelően. Ez alapján a 
Bizottság – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kísért – jelentést nyújt be az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen 
alapuló villamosenergia-termelés 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető 
ütemtervvel kiegészítve

1.1. A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően az érintett 
területeken a fosszilis tüzelőanyagok 
alkalmazásának, illetve a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású ipari 
termelés 2040-ig vagy annál korábban 
történő fokozatos megszüntetésére 
vonatkozó, egyételmű és kötelező 
ütemtervvel kiegészítve

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás gazdasági, társadalmi, nemekkel 
kapcsolatos és területi hatásainak 
értékelése

Or. en
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont – szövegmező 
[12000]

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett gazdasági tevékenységek és 
ipari ágazatok azonosítása, 
megkülönböztetve az alábbiakat:

Az érintett gazdasági tevékenységek és 
ipari ágazatok azonosítása, 
megkülönböztetve az alábbiakat:

– hanyatló ágazatok, amelyek az átállás 
nyomán várhatóan szűkítik 
tevékenységeiket, a megfelelő ütemtervvel 
kiegészítve;

– hanyatló ágazatok, amelyek az átállás 
nyomán várhatóan szűkítik 
tevékenységeiket, a megfelelő kötelező 
ütemtervvel kiegészítve;

– átalakuló ágazatok, amelyek várhatóan 
átalakítják tevékenységeiket, folyamataikat 
és kibocsátásukat.

– átalakuló ágazatok, amelyek várhatóan 
átalakítják tevékenységeiket, folyamataikat 
és kibocsátásukat.

Mindkét ágazattípus esetében: Mindkét ágazattípus esetében:

– várható munkahelymegszűnések és 
átképzési igények, a készségigény-
előrejelzések figyelembevételével;

– várható munkahelymegszűnések és 
átképzési igények, a készségigény-
előrejelzések és a nemekkel kapcsolatos 
kérdések figyelembevételével;

– gazdasági diverzifikációs potenciál és 
fejlesztési lehetőségek.

– gazdasági diverzifikációs potenciál és 
fejlesztési lehetőségek, ideértve a 
nemekkel kapcsolatos kérdéseket.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. a. Konzultáció az érdekeltekkel 
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés fa) pont 
– a megkérdezett illetékes érintettek 
listája, ideértve a gazdasági és szociális 
partnereket és a civil társadalom 
képviselőit, az adott régióban/országban 
megkérdezett szakértőket 
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Or. en


