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RÖVID INDOKOLÁS

A világot sújtó környezeti válság rendületlenül egyre súlyosabbá válik. A Méltányos Átállást 
Támogató Alap létrehozásával, valamint azon kötelezettségvállalással, miszerint 2050-re 
Európa klímasemlegessé válik, az Európai Unió tanúbizonyságot tesz arról, hogy elkötelezett 
amellett, hogy költségvetéséből pénzügyi eszközöket bocsásson rendelkezésre a zöld 
gazdaságra való – égetően szükséges – átálláshoz. Vállalta, hogy segít polgárainak 
megbirkózni a folyamathoz kapcsolódó változásokkal, az Unióhoz tartozó területeknek pedig 
abban, hogy éljenek a fenntartható és méltányos jövő megteremtését szolgáló közös 
lehetőségekkel.

Mivel a Covid19-világjárvány rávilágít fejlesztési modelljeink törékenységére, még inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van európai biztosítékokra. A társadalmainkat fenyegető 
válságok semmilyen módon nem oltják ki egymás hatásait, hanem kölcsönösen erősítik 
egymást, mivel növelik az egyenlőtlenségeket, valamint arra ösztönzik az országokat, hogy 
befelé forduljanak. Ennélfogva ránk hárul a feladat, hogy az európai jogalkotás eszköztárát 
felhasználva megerősítsük az Európai Unió reagálási képességét.

Az uniós polgárok tisztában vannak azzal, hogy korunk kihívásaira mindenképpen kollektív, 
együttműködésen alapuló választ kell adni: nem kevesebb mint 82%-uk támogatja az 
energetikai átalakulás pénzügyi támogatását1. Az éghajlatváltozás következményei vitán felül 
állnak, miként az is, hogy a túlélésünk függ attól, hogy képesek vagyunk-e közösen 
változtatni életmódunkon.

Energetikai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikáinknak a történelem alakulását 
kell követniük. Az európai zöld megállapodás2 elfogadásával az Európai Unió azt jelzi, hogy 
nem hajlandó egyszerűen alárendelni magát a világban végbemenő változásoknak, és 
határozott szándéka, hogy segítse a régiók szerepvállalását az átalakulás folyamatában. A 
Fenntartható Európa beruházási terv3 a méltányos átállási mechanizmusra épül, amely a 
2021–2027 közötti időszakban legalább 100 milliárd euró mozgósítását fogja lehetővé tenni a 
zöld gazdaságra való átállás által leginkább érintett régiók számára.

A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat4 az első a méltányos átállási mechanizmus három pillére közül. 
Ez a megerősített uniós támogatás nem valósulhat meg pusztán feltétel nélküli, tagállamoknak 
nyújtott támogatások formájában. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tagállami 
kötelezettségvállalások teljesítése a koherens, hiteles és eredményes európai politika 
előfeltétele.

A gazdasági és társadalmi válság idején azok a területek, amelyek számára az átállás a 
leginkább égető, nem válhatnak Európa elmaradott térségeivé a 21. században. 
Létfontosságúak az európai projekt szempontjából, amelynek most fel kell használnia 
hagyományait és erősségeit az inkluzív, rendszerszintű változás előidézéséhez kialakított 

1 Az EBB-nek a BVA Grouppal együttműködésben elvégzett, 2020. március 13-án közzétett második éghajlati 
felmérése. 
2 A 2019. december 11-i európai zöld megállapodás.
3 COM(2020)0021, 2020. január 14.
4 COM(2020)0022, 2020. január 14.
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megközelítések támogatása érdekében. A Méltányos Átállást Támogató Alap e törekvést 
tükrözi, kiegészítve a méltányos átállási  mechanizmus két másik pillérét, amelyeknek szintén 
foglalkozniuk kell e területek problémáival. Az alap célja a helyi közösségek adott helyszínen 
történő támogatása az ellenálló képesség kiépítése, valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy egyetlen terület se maradjon le.

Ahhoz, hogy az egyes területek és lakosságuk éljenek az átállás kínálta lehetőséggel egy jobb 
jövő megteremtéséhez, az előadó úgy véli, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap 
biztosította támogatásának három fő szempontra kell kiterjednie.

Először: annak érdekében, hogy az alap valóban méltányos legyen, az egyéni igényekre és a 
társadalmi jóllétre kell összpontosítania. Az alap hatásának a helyi lakosság számára 
kézzelfoghatónak, az adott helyszíneken pedig láthatónak kell lennie. Ez a munkaerőpiac 
élénkítését szolgáló intézkedésekkel (oktatás, képzés, az induló vállalkozások és a mobilitás 
támogatása stb.), valamint passzív támogatási intézkedésekkel (a nyugdíjszakadék 
tekintetében biztosított finanszírozás) valósítható meg.

Másodszor: az alapnak olyan feltételeket kell teremtenie, amelyek elősegítik e területeken a 
fenntartható gazdaság megteremtését. Az alap valamennyi beruházásnak összhangban kell 
lennie a szociális és környezetvédelmi szükségletekkel.

Végezetül: az alapnak olyan „szociális infrastrukturális” intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek segítik az átállásban részt vevő területeket abban, hogy dinamikusak maradjanak, és 
továbbra is a közösségre és a szolidaritásra összpontosítsanak (egészségügyi ellátás, lakhatás 
stb.). Ahhoz, hogy az alap hozzáférhető legyen, a fizikai infrastruktúrán túlmenően az is 
elengedhetetlen, hogy a helyi érdekelt felek jobban hozzá tudjanak járulni az átálláshoz.

Az előadó a Méltányos Átállást Támogató Alapra az „Átállások európai gyáraként5” tekint. 
Az átalakulási folyamatok és a területi átállások sikere a lakosságnak a stratégiák 
meghatározásába történő bevonásától, valamint a szervezeteknek és csoportoknak a helyi 
projektek támogatását célzó mozgósításától függ. Egy adott terület zöld átállásának 
megvalósítása mindenekelőtt olyan közpolitikák végrehajtását jelenti, amelyek elősegítik a 
szemléletváltást és a helyi megoldások megjelenését.

A Méltányos Átállást Támogató Alap jóvoltából a régióknak, a helyi közösségeknek és a 
vállalatoknak lehetősége nyílik arra, hogy sikerre vigyék az átállást.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

5 A franciaországi Loos-en-Gohelle településen kidolgozott átállási modell alapján:
http://www.territoires-energie-positive.fr/hun/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/hun/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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 Párizsi Megállapodásnak a 
globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C 
alatt tartását célzó végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy 
az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre 
és a szociális jogok európai pillérére 
összpontosítja. E rendelet az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményben (a 
továbbiakban: európai zöld 
megállapodás)11 meghatározott prioritások 
egyikét hajtja végre, és része a 
Fenntartható Európa beruházási tervnek12, 
amely a kohéziós politika összefüggésében 
a méltányos átállási mechanizmus 
keretében célzott finanszírozást biztosít a 
klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való mihamarabbi, 
de legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
átállás gazdasági és társadalmi 
kihívásainak kezeléséhez, továbbá ahhoz, 
hogy az európai régiók és lakosság 
támogatásban és segítségben 
részesüljenek – társadalmi, 
munkaerőpiaci és gazdasági támogatás 
révén – annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon le.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11. 11 COM(2019)0640, 2019.12.11.
12 COM(2020) 21, 2020.1.14. 12 COM(2020)0021, 2020.1.14.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézió céljai szempontjából 
káros egyenlőtlenség.

(2) A klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás az 
Unió egyik legfontosabb szakpolitikai 
célkitűzése, és az európaiak 82%-a 
szorgalmazza, hogy álljanak 
rendelkezésre célzott pénzügyi 
támogatások. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió 
a Párizsi Megállapodásban kitűzött 
célokkal összhangban legkésőbb 2050-re 
klímasemleges legyen. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
kihívásai közép- és hosszú távon mindenki 
számára lehetőségekké formálhatók, 
amennyiben azokat társadalmi 
szempontból méltányos módon alakítjuk, 
és ha senkit nem hagyunk hátra. A 
különböző tagállamok és régiók más-más 
kiindulópontról kezdik meg a szükségszerű 
és rendkívül sürgős átállást amellett, hogy 
– tekintettel történelmi, gazdasági és 
kulturális sajátosságaikra – eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek előrébb tartanak a zöld átállás 
folyamatában, míg az átállás szélesebb 
körű társadalmi, kulturális, munkaerőpiaci 
és gazdasági hatást gyakorol egyfelől 
azokra a régiókra és a szóban forgó régiók 
lakosaira, amelyek vagy akik 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – a gáztól, a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – 
és/vagy a kibocsátásintenzív iparágaktól és 
egyéb, energiaigényes iparágaktól, 
például az acélipartól, a cementágazattól, 
a vegy-, üvegipartól és a szállítási 
ágazattól, másfelől pedig ezen ágazatok 
beszállítóira és szolgáltatóira. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem az Unió 
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alapvető értékeire kedvezőtlen hatást 
gyakorló társadalmi egyenlőtlenségekhez, 
valamint a régiók, a tengerentúli területek 
és a tagállamok közötti különbségek 
növekedéséhez is hozzájárul. Ebből 
adódóan a különbségek növekedésének 
elkerülése érdekében különösen fontos 
mihamarabb támogatást biztosítani azon 
régiók és szereplők számára, amelyek 
hozzájárulása kulcsfontosságú a gyors, 
méltányos és az Unió éghajlat-politikai 
céljainak megfelelő átállás biztosításához. 
Kiemelt figyelmet kell szentelni azoknak a 
NUTS 3. szintű területeknek, amelyek 
népsűrűsége alacsonyabb mint 
12,5 fő/km2, vagy amelyek átlagos éves 
népességfogyása 2007 és 2017 között 
meghaladta a –1%-ot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak, társadalmilag 
fenntarthatónak és mindenki számára 
elfogadhatónak kell lennie, és különös 
figyelmet kell szentelnie a szociális jogok 
európai pillérében meghatározott elvek 
tiszteletben tartására. Ezért az Uniónak és 
a tagállamoknak, valamint a különböző 
regionális és helyi szereplőknek kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági 
következményeit, továbbá a koronavírus-
válság hatásait, és a kedvezőtlen hatásokat 
az összes lehetséges eszköz alkalmazásával 
enyhíteniük, a pozitív hatásokat pedig – 
például az új, tisztességes és fenntartható 
munkahelyek létrehozását vagy a 
levegőminőség javulását – erősíteniük 
kell. Az uniós költségvetésnek az 
átállással arányosnak kell lennie, a 
következő többéves pénzügyi keretnek 
pedig lehetővé kell tennie az uniós 
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törekvések megvalósítását, valamint azt, 
hogy a meglévő uniós szakpolitikák 
számára biztosított juttatások lefelé 
történő módosítása nélkül lehessen 
forrásokat rendelni a Méltányos Átállást 
Támogató Alaphoz (a továbbiakban: 
MÁTA).

Módosítás 4

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. Az 
Uniónak segítenie és támogatnia kell a 
régiókat, szubregionális szinteken a helyi 
szereplőket, valamint a lakosságot az Unió 
klímasemlegességre és fenntartható 
foglalkoztatásra való átállása során 
azáltal, hogy egyesíti az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai, kohéziós, gazdasági és 
szociális célú ráfordításait valamennyi 
érintett szinten, figyelembe veszi a 
társadalmi hatású beruházásokat, és 
azokat a területeket, valamint azon 
személyek csoportjait célozza meg, 
amelyeknek a leginkább szükségük van 
támogatásra az átállás megvalósításához.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 

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

végrehajtott méltányos átállási 
mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja 
nem csupán az, hogy mérsékelje az 
éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen 
hatásait, valamint támogassa a 
klímasemleges gazdaságra való méltányos 
és hatékony energetikai átállást célzó 
intézkedéseket, hanem az is, hogy a 
leginkább érintett területek – így többek 
között a tengerentúli országok és területek 
– és a lakosság, különösen pedig az 
érintett munkavállalók támogatása révén 
megteremtse és erősítse a jövőbeli pozitív 
hatásokat a társadalmi, területi és 
gazdasági kohézió biztosítása érdekében. 
Egyedi célkitűzésével összhangban a 
MÁTA révén támogatásban részesülő 
fellépéseknek az új fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésével, a hátrányos társadalmi 
következmények mérséklésével és a helyi 
gazdaság diverzifikációjának, 
fenntarthatóságának, átalakulásának és 
korszerűsítésének finanszírozásával, a 
szociális bizonytalanság és az instabil 
üzleti környezet erősödésének 
megakadályozásával közvetlenül hozzá 
kell járulniuk az átállás megkönnyítéséhez 
és előmozdításához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Módosítás 6

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 

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

európai zöld megállapodás – virágzó és 
inkluzívabb, valamint egészségesebb és 
zöldebb kontinenst szolgáló lehetőségek 
megteremtését célzó – fokozott 
törekvésével összhangban történő kezelése 
jelentőségére, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez, továbbá a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsításához. A MÁTA-finanszírozást 
a legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességre vonatkozó uniós 
célkitűzés, valamint a köztes célok 
elfogadásához kell kötni. A MÁTA saját 
forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
önkéntesen átcsoportosított források – 
összhangban a szociális jogok európai 
pillérének elveivel – teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a nemzeti és 
regionális beruházásokat, továbbá a 
magántőkét, de semmiképpen sem 
helyettesíthetik az ilyen beruházásokat. 
Ebből adódóan a következő többéves 
pénzügyi keretnek ambiciózusnak kell 
lennie, és lehetővé kell tennie a kitűzött 
célok elérését. A MÁTA révén nyújtott 
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finanszírozásnak a meglévő többi alap 
semmiképpen sem láthatja kárát. A 
MÁTA-nak támogatnia kell a zöld 
gazdaságra való átállást, különösen a 
széntől vagy más, nem fenntartható 
tüzelőanyagoktól leginkább függő 
régiókban, és hozzá kell járulnia a 
jövőorientált és környezetbarát 
foglalkoztatási modellekre irányuló új, 
fenntartható kohéziós politikához.

Módosítás 8

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 valamennyi tagállam, 
regionális és helyi köz-, valamint 
magánszereplő számára. Kiegészítő 
támogatásra lesz szükség azon – többek 
között a távoli területeken található – 
régiók esetében, amelyek továbbra is 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés érdekében 
fokozatosan megszüntetendő és/vagy 
korszerűsítendő kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, és ahol a munkavállaló 
népesség továbbképzést és segítséget 
igényel a zöld ágazatokban való 
foglalkoztatáshoz, továbbá amelyek nem 
rendelkeznek az ezekhez szükséges 
pénzügyi eszközökkel. A MÁTA-nak ezért 
az Unió egészére ki kell terjednie, ám 
pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell 
elosztani, hogy a régiók eredetileg milyen 
mértékben támaszkodnak a nem 
fenntartható tevékenységekre, valamint 
képesek finanszírozni azokat a 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átállás lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításához, többek között a 
fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaság 
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alternatíváinak olyan körforgásos 
gazdaság révén történő előmozdításához 
szükségesek, amely lehetőségeket kínál a 
munkahelyteremtésre, a regionális 
gazdasági fejlődésre, a területi kohézió 
fokozására és a helyi vidéki gazdaságok 
fellendítésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai, szociális és környezetvédelmi 
prioritásainak – többek között a szociális 
jogok európai pillérét alkotó elveknek és 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
– teljes körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni. A beruházások listájának – az 
európai zöld megállapodás valamennyi 
céljának figyelembevételével – előnyben 
kell részesítenie az embereket, a szociális 
innovációt, a helyi gazdaságokat, valamint 
a tisztességes foglalkoztatást biztosító 
munkaerőpiacot támogató, közép- és 
hosszú távon fenntartható beruházásokat, 
amelyek egyúttal az Unió természeti 
tőkéjének védelmét, megőrzését és 
gyarapítását is szolgálják, illetve a 
környezeti kockázatok és hatások 
összefüggésében az egészséget és a jóllétet 
is erősítik. A finanszírozásban részesülő 
projekteknek hozzá kell járulniuk a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokra alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok, például a szén-, a 
lignit-, a tőzeg-, a gáz-, az olaj- és az 
olajpalaalapú energiatermelés vagy az e 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével 
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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.

kapcsolatos tevékenységek, továbbá azon 
közvetett, például beszállítói és szolgáltatói 
ágazatok esetében, amelyekre szintén 
hatást gyakorolhatnak e hanyatló 
termelési tevékenységek, a támogatást – 
szigorú feltételrendszer mellett – a 
tevékenység megszüntetését célzó 
fokozatos stratégiához kell kötni. Az ilyen 
támogatást világosan rögzíteni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben, és a munkahelyek potenciális 
megszűnése jelentette nehézségek 
leküzdése érdekében a minőségi 
munkahelyek létrehozásának, a 
társadalmi haladás és a helyi gazdasági 
reziliencia megőrzésének feltételéhez kell 
kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok 
átalakítását illetően a támogatásnak a 
munkavállalók készségeinek és jogainak 
védelme és erősítése, valamint a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 
legkésőbb 2050-ig13 megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. E 
beruházásoknak emellett lehetővé kell 
tenniük az olyan szakértői tevékenységek 
és elemzések finanszírozását is, amelyek 
segítik a teljes mértékben átalakult kkv-
kat a továbbképzett és átképzett 
munkavállalók megtartásában. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére a beruházási döntések esetében, 
továbbá a zöld – például megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó – 
ágazatokra, az intelligens mobilitásra, az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, a 
társadalmi hatású beruházásokra vagy a 
többi olyan ágazatra, amelyek támogatják, 
előmozdítják és ösztönzik az erőforrás-
hatékonyságot és a körforgásos 
gazdaságot. A szóban forgó 
beruházásoknak továbbá támogatniuk kell 
– hangsúlyt fektetve a digitalizációra és a 
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kutatásra, továbbá az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézetre – a tudományos 
és innovációs társulások létrehozását is, 
amelyek összekötik a kutatóközpontokat, a 
vállalkozói készséget, az egyetemeket és a 
helyi és regionális kormányzatokat az 
intelligens és fenntartható átállás 
célkitűzéséhez való hozzájárulás 
érdekében. A szóban forgó 
intézkedéseknek elő kell segíteniük a zöld, 
fenntartható és tisztességes munkahelyek 
megteremtését, mérsékelniük kell a 
kedvezőtlen társadalmi hatásokat, és fel 
kell gyorsítaniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását.

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

13A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – 
COM(2018)0773.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-t fel kell továbbá 
használni a szociális, oktatási, 
egészségügyi és kulturális projektekre 
irányuló beruházások támogatásához is, 
kiemelt figyelmet szentelve azokra a 
régiókra, amelyek a nagy szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságtól függnek, és 
amelyeket érint az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való strukturális átállás. A 
támogatásra jogosult régiókban fennálló 
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esélyegyenlőtlenségek különösen az 
oktatáshoz, a kultúrához, valamint a 
közösségi, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
nyilvánulnak meg. Az erős, különböző 
generációkat összekötő helyi közösségek 
kialakítása, továbbá a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak hátrányos 
megkülönböztetés nélküli társadalmi 
integrációja bővítheti a gazdasági 
lehetőségeket és biztosíthatja a mindenki 
számára méltányos átállást. E célból 
támogatni kell a szociális innovációt, 
különösen a koragyermekkori neveléssel 
és gondozással, az oktatási 
létesítményekkel, a diákszállásokkal és a 
digitális berendezésekkel, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásokkal és az új 
ellátási modellel – többek között a 
klinikák, kórházak nyújtotta vagy a 
közösségi alapú ellátással – összefüggő 
területeken. Mindez elősegítheti annak 
biztosítását, hogy a társadalmilag 
méltányos, senkit hátra nem hagyó 
átállást megerősítendő az átállási 
régiókban élők, köztük a szociális 
gazdaságban tevékeny szereplők számára 
elérhetőek legyenek a helyi gazdasági 
fejlődés és a szociális piacgazdaság 
szempontjából kulcsfontosságú 
színvonalas közszolgáltatások és általános 
érdekű szolgáltatások.

Módosítás 11

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 

(11) Az éghajlatvédelmi átállás 
megvalósításához legnagyobb 
valószínűséggel támogatásra szoruló 
személyek védelme érdekében a MÁTA-
nak – kiemelt figyelmet fordítva az 
[ESZA+ rendelet]-ben meghatározottak 
szerinti, leginkább veszélyeztetett 
személyekre, valamint a munkaerőpiactól 



PE650.398v02-00 16/61 AD\1208253HU.docx

HU

segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz.

leginkább távollévőkre (például a tartósan 
munkanélküli személyekre, a dolgozói 
szegénységgel küzdőkre vagy a NEET-
fiatalokra) – ki kell terjednie az érintett 
munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, valamint minden 
ágazatban megvalósuljon a nemek közötti 
egyensúly, továbbá az egész életen át tartó 
tanulást lehetővé tevő és az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvet tiszteletben 
tartó jövőorientált ágazatokra és 
foglalkoztatásra irányuló aktív 
munkaerőpiaci és készségfejlesztési 
politikákkal szolgáljon, támogatást 
nyújtson az átállás által érintett 
személyeknek, tanácsadási, képzési, 
támogatási szolgáltatásokat és személyre 
szabott munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresők minden kategóriájának, 
megkülönböztetés nélkül biztosítva az 
egyenlő hozzáférést a személyek minden 
csoportja számára, egyszersmind kiemelt 
figyelmet fordítva a fiatalokra és aktív 
munkaerőpiaci befogadásukra. E 
tekintetben a munkavállalók számára 
megfelelő időkereten belül, még mielőtt 
munkanélkülivé válnának, biztosítani kell 
a továbbképzési és átképzési lehetőségeket. 
Az erőfeszítéseket az érintett régiók 
gazdasági fellendülésére kell 
összpontosítani, mindenekelőtt átképzési 
minták segítségével, valamint a 
szomszédos tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi hatóságai közötti szoros 
együttműködések révén, annak érdekében, 
hogy a Globalizációs Alkalmazkodási 
Alappal teljes összhangban 
maradéktalanul ki lehessen aknázni a 
határokon átnyúló munkaerőpiacban 
rejlő lehetőségeket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)



AD\1208253HU.docx 17/61 PE650.398v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a MÁTA által finanszírozott 
prioritások végrehajtása az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. 
cikkével összhangban hozzájáruljon a 
nemek közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához. 
Értékelések mutattak rá arra, hogy az 
operatív programok valamennyi 
vonatkozása tekintetében, valamint e 
programok előkészítésének, nyomon 
követésének, végrehajtásának és 
értékelésének valamennyi szakaszában 
fontos időben és következetesen 
figyelembe venni a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések 
szempontját, és egyszersmind biztosítani, 
hogy egyedi fellépésekre is sor kerül a 
nemek közötti egyenlőségnek, az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvnek, a nők 
gazdasági függetlenségének, az 
oktatásnak és a továbbképzésnek, továbbá 
az erőszak áldozatául esett nők 
munkaerőpiaci és társadalmi 
visszailleszkedésének az előmozdítása 
érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A MÁTA-nak fontos szerepe van a 
gazdaság területén túlmutató társadalmi 
következmények enyhítésében, éppen ezért 
nem válhat pusztán üzleti beruházási 
eszközzé. Az átállás komoly nyomás alá 
helyezi az érintett régiókat és 
lakosságukat. Nemcsak a munkahelyek 
megszűnése jelent kockázatot, hanem a 
helyi adóbevételek csökkenése és a 
munkavállalók elvándorlása is, ez utóbbi 
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pedig a fiatalok és idősek 
hátrahagyásához, valamint egyes 
szolgáltatások megszűnéséhez vezet 
(különösen a szénbányászok esetében), 
ezért a szociális infrastruktúrába 
irányuló, a színvonalas szolgáltatások 
biztosítását és a megszűnt szolgáltatások 
pótlását célzó beruházások 
kulcsfontosságúak a társadalmi 
szempontból méltányos, senkit hátra nem 
hagyó átálláshoz. A MÁTA-nak 
különösen ki kell terjednie a recesszió 
megakadályozását célzó intézkedésekre is 
annak szavatolása érdekében, hogy a 
helyi lakosság támogassa a változásokat, 
és hogy megerősítse a helyi közösségi 
szereplőket, az egészségügyi és szociális, 
valamint demokratikus infrastruktúrát.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha 
emellett a munkahelyek átállás 
következtében történő megszűnése jelentős 
számú munkahely létrehozásával vagy 
védelmével jár, és nem vezet 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 

(12) Az átállás megvalósításához 
további támogatást igénylő területek 
diverzifikációjának és átalakulásának 
erősítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a zöld és fenntartható kkv-
kba, különösen pedig a fiatal és a szociális 
innováció ágazatában működő 
vállalkozásokba történő, 
munkahelyteremtési potenciállal bíró 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközeibe 
vagy immateriális javaiba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a környezetbarát, tisztességes és 
fenntartható foglalkoztatáshoz. A cél a 
tisztességes, fenntartható munkahelyek 
megteremtése a jövőorientált 
ágazatokban, valamint a társadalmi 
befogadás lehetővé tétele a helyi emberi 
erőforrások készségeinek és 
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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.

képzettségének elismerése, értékelése és 
fejlesztése mellett. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogathatók termelőberuházások, ha 
azok az átállás miatti munkahely-
megszűnések csökkentéséhez szükségesek, 
valamint ha támogatják az alap átfogó 
célját, azaz a klímasemleges, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való átállás 
felgyorsítását azáltal, hogy jelentős számú 
munkahelyet hoznak létre vagy elősegítik 
jelentős számú munkahely 
alkalmazkodását, továbbá ha – a 
Globalizációs Alkalmazkodási Alappal 
teljes összhangban – nem vezetnek 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredményei. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások azzal a feltétellel 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú tisztességes és fenntartható 
munkahely védelmét eredményezik. Az 
ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben, 
azoknak fenntarthatónak kell lenniük, és 
összhangban kell lenniük az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével. 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) 
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bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. Az európai 
zöld megállapodás által elindított 
átállásnak előnyösnek kell lennie 
mindenki számára, nem mélyítheti el az 
egyenlőtlenségeket, és kiemelt figyelmet 
kell szentelnie a vidéki térségekre és azok 
jelentős gazdasági – különösen a 
fiatalokat érintő – nehézségeire.

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

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

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett elő kell írni egy önálló MÁTA-
program létrehozását. Az (EU) [új CPR] 
rendelet 21a. cikkével összhangban a 
MÁTA forrásai önkéntes alapon 
megerősíthetők az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból származó kiegészítő 
finanszírozással, mely utóbbiakat e célból 
további forrásokkal kell ellátni. Az ERFA-
ból és az ESZA+-ból átcsoportosított 
összegeknek összhangban kell állniuk a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben rögzített művelettípusokkal, 
valamint az említett alapok célkitűzéseivel. 
Az egyszerűsítésre irányuló célkitűzésnek 
megfelelően a MÁTA alkalmazása nem 
eredményezhet túlzott adminisztratív 
terheket.
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Módosítás 16

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 az adott területen belüli 
átállási folyamat hatékony és mérhető 
elindítását, valamint végrehajtását, amely 
folyamatot a klímasemleges gazdaság 
legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósításához támogatni kell az adott 
terület nem fenntartható tevékenységektől 
való függésének fokozatos megszüntetése 
érdekében. E tekintetben a tagállamok 
kedvezményezett régióinak a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük. A méltányos átállásra 
vonatkozó tervek kidolgozása során a 
kedvezményezett régióknak konzultálniuk 
kell az érintett érdekelt felekkel, a 
partnerség elveivel összhangban többek 
között a helyi és regionális hatóságokkal, 
a helyi és regionális szereplőkkel, például 
a meglévő helyi vállalkozásokkal, 
különösen a kkv-kkal, a nagy energetikai 
létesítmények alvállalkozóival, a civil 
társadalommal, a szociális partnerekkel, 
valamint az érintett helyi közösségekkel. A 
méltányos átállásra vonatkozó terveknek 
részletesen – legalább a nemzeti energia- 
és klímaterveik által meghatározott 
törekvésnek, a szociális jogok európai 
pillérének és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak 
megfelelően – ismertetniük kell az átállási 
folyamatot, többek között a társadalmi-
gazdasági hatással járó 
munkahelyteremtő intézkedéseket, a 
továbbképzéseket és átképzéseket, 
valamint a helyi szociális infrastruktúrába 
irányuló beruházásokat. A Bizottság e 
célból létrehozza a méltányos átállási 
platformot, amely valamennyi érintett 
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szereplő és ágazat vonatkozásában 
lehetővé teszi a levont tanulságokon és a 
bevált módszereken alapuló tapasztalatok 
két- és többoldalú cseréjét, melynek során 
a széntermelő régiók átalakításával 
foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek. A tervezési 
szakasz tekintetében a bevált módszerek 
terjesztéséhez teljeskörűen fel kell 
használni a meglévő platformot. A 
méltányos területi átállásra vonatkozó 
tervek kidolgozása során a szomszédos 
lakott területekre, többek között a 
határokon túli területekre gyakorolt 
hatásokat is figyelembe vevő globális 
megközelítést kell követni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az átállás és a MÁTA hosszú távú 
hatékonyságának és pozitív hatásainak 
biztosítása érdekében adatgyűjtést kell 
majd végezni a különböző ágazatokban és 
iparágakban az új, környezetbarát 
gazdaság miatti változáshoz való 
alkalmazkodás érdekében szükséges 
készségek jobb előrejelzéséhez, és 
különösen a dekarbonizációs 
forgatókönyvek foglalkoztatásra gyakorolt 
hatásainak modellezéséhez, valamint a 
megfelelő társadalmi fenntarthatósági 
mutatókon alapuló nyomon követéshez.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó (15) A méltányos átállásra vonatkozó 
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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.

területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett szereplőket és 
településeket, akikre vagy amelyekre a 
MÁTA-támogatást összpontosítani kell, és 
be kell mutatni a klímasemleges gazdaság 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket. Kiemelendő, hogy a 
méltányos átállásra vonatkozó terveknek 
meg kell határozniuk a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításában érintett, az 
egyéb kibocsátásintenzív tevékenységekkel 
vagy olyan tevékenységekkel foglalkozó 
létesítmények bezárását, amelyek ipari 
végtermékeire közvetlen hatást gyakorol a 
karbonsemlegességre való átállás, továbbá 
a munkavállalók továbbképzéséhez és 
átképzéséhez, valamint az említett 
iparágaktól nagymértékben függő 
beszállítók és szolgáltatók számára 
nyújtandó segítség szükségességét, 
továbbá a szociális infrastrukturális 
beruházásokra vonatkozó részletes 
terveket. A szociális partnereket a 
folyamat minden szakaszába be kell vonni 
a kielégítendő konkrét igények 
becsatornázása érdekében. Pontosan meg 
kell határozni ezeket a területeket, 
amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak 
kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. Az átállás megvalósítása 
érdekében a terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
(gazdasági, társadalmi, területi és 
környezeti) kihívásait, szükségleteit, 
lehetőségeit és erőforrásait, többek között 
a szociális infrastruktúra, a munkahely-
teremtési potenciál, valamint a meglévő 
oktatási és mérnöki potenciál 
tekintetében. A terveknek oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa 
azoknak, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliens gazdasági 
tevékenységeknek a koherens 
kidolgozását, amelyek fenntartható és 
tisztességes munkahelyeket teremtenek, 
prioritásként kezelik az átállásból eredő 
társadalmi-gazdasági sokkok enyhítését, 
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és emellett a klímasemlegességre való, 
legkésőbb 2050-ig megvalósítandó 
átállással és az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel, a szociális jogok európai 
pillérének elveivel és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival is 
összhangban állnak, egyszersmind pedig 
arról is gondoskodnak, hogy senki ne 
maradjon ki. A MÁTA csak olyan 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
nemzeti MÁTA-program részét kell 
képezniük, amelyet a Bizottságnak jóvá 
kell hagynia.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
optimalizálása érdekében a Bizottság 
számára – az arányosság elvével 
összhangban – lehetővé kell tenni, hogy 
pénzügyi korrekciókat alkalmazzon abban 
az esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
súlyosan alulteljesítik. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie azokat a 
régiókat, ahol a MÁTA-források 
felhasználása szerényebb eredményeket 
mutat, és biztosítania kell e régiók további 
támogatását annak érdekében, hogy 
egyetlen régió se maradjon le.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását 
– a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során a területek gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi 
átalakulásának támogatását – a 
tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
egyedi kihívásai, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

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 a 2050-ig teljesítendő, megújuló 
energiaforrásokon alapuló, rendkívül 
erőforrás- és energiahatékony, 
körforgásos és klímasemleges uniós 
gazdaságra való átálláshoz további 
támogatást igénylő személyek csoportjai, 
valamint területek számára, átalakítsa az 
átállásból eredő kihívásokat 
lehetőségekké, és ezzel egyidejűleg 
hozzájáruljon a európai szociális 
modellnek a jelen és a jövő generációit 
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egyaránt szolgáló fejlődéséhez, valamint 
az egyenlőtlenségek elleni küzdelemhez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA a következő egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá:

– a klímasemleges gazdaságra és 
társadalomra való átállás nyomán 
jelentkező társadalmi, munkaerőpiaci, 
gazdasági és környezeti kihívások és 
lehetőségek kezelésének lehetővé tétele a 
régiók, a helyi szintek és az emberek 
számára, összhangban a globális 
hőmérséklet-emelkedés jóval 2 Celsius-fok 
alá szorítására irányuló céllal, 
egyszersmind törekedve a hőmérséklet-
emelkedés 1,5 °C alatt tartására, továbbá 
biztosítva, hogy a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek növeljék az 
átláthatóságot és a közösségek, 
munkavállalók, iparágak és beruházók 
biztonságát.

Módosítás 23

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, különös figyelmet fordítva a 
fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodó 
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tagállamokra, tiszteletben tartva és 
támogatva az európai zöld megállapodás 
és a szociális jogok európai pillérének 
átfogó célkitűzéseit az éghajlati és 
környezeti kihívások kezelése érdekében, 
ugyanakkor biztosítva egy olyan igazságos 
átmenetet, amely senkit sem hagy hátra. A 
MÁTA támogatja a 4. cikk (2)–(2c) 
bekezdésében említett fellépéseket, és a 
MÁTA alapján biztosított pénzügyi 
támogatás kiutalásának feltétele, hogy a 
tagállam kötelezettséget vállaljon a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére.

Módosítás 24

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 10 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A MÁTA 
finanszírozása nem történhet a többéves 
pénzügyi keret egyéb programjai számára 
előirányzott források kárára.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett összeg 0,35 
%-át a Bizottság kezdeményezésére 
technikai segítségnyújtásra kell 
elkülöníteni.

Az első albekezdésben említett összeg 
legalább 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.



PE650.398v02-00 28/61 AD\1208253HU.docx

HU

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközből származó források
(1) Az [ERI] rendelet 2. cikkében 
említett intézkedéseket a MÁTA keretében 
az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának vi. alpontjában szereplő 
összegből folyó árakon 30 milliárd EUR 
összeg igénybe vételével kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és (8) 
bekezdésére is figyelemmel.
Ez az összeg úgy tekintendő, hogy az az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
említett egyéb forrásokat is magában 
foglalja, és az az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 
21. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban külső címzett bevételt képez. 
Azt a 3. cikkben meghatározott globális 
forrásokon felül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti 
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időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalások céljára kell 
rendelkezésre bocsátani a következők 
szerint:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ezenkívül, folyó áron számolva, 
15 600 000 EUR-t kell az első 
albekezdésben említett forrásokból az 
igazgatási kiadások rendelkezésére 
bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésben 
említett összeg 0,35%-át a Bizottság által 
kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.
(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.
(4) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az e cikk 
(1) bekezdésében említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A MÁTA az (1) bekezdésnek (2) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
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megfelelően kizárólag a következő 
tevékenységeket támogatja:

megfelelően az átálláshoz a következő 
fellépéseket támogatja, amennyiben azok a 
[fenntarthatósági taxonómia rendelet] 
rendelet értelmében jogosultak a 
támogatásra:

Módosítás 29

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 –, energiaközösségekbe és 
-szervezetekbe, valamint a szociális 
innováció terén aktív szervezetekbe 
történő, tisztességes és fenntartható 
munkahelyek teremtéséhez vezető, 
gazdasági diverzifikációt és átalakulást 
eredményező fenntartható beruházások;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szociális fejlesztésben, a 
jövőorientált, fenntartható ágazatokban, a 
megújuló energiában, a zöld fejlesztésben 
és a zöld infrastruktúra kiépítésében 
érdekelt új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan társadalmi hatású 
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beruházások, amelyek pozitív, helyi és 
mérhető társadalmi és környezeti hatást 
kifejtő vállalkozások fejlődését mozdítják 
elő;

Módosítás 32

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

Módosítás 33

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) megfizethető tiszta és megújuló 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások, beleértve az 
energiaszegénység és a rossz lakhatási 
körülmények kezelését célzó célzott 
utólagos átalakítási intézkedéseket, 
valamint a megújuló energiába, továbbá 
az intelligens, energiahatékony, helyi, 
multimodális és környezetbarát, a 
kibocsátást valamennyi közlekedési 
módban csökkentő városi közlekedési 
eszközök bevezetését;

Módosítás 34
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló, különösen a 
mikro- és kisvállalkozásokat célzó 
beruházások;

Módosítás 35

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

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

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

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

törölve

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

törölve

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

törölve

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) technikai segítségnyújtás. törölve

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a szociális 
beruházásokat, ideértve a szociális jogok 
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európai pillérének megvalósítását 
támogató beruházásokat is, biztosítva a 
fogyatékossággal élő személyek és 
leginkább elesettek számára a részvételt és 
az akadálymentességet a következők 
révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) szociális innováció, szociális 
infrastruktúra, valamint a helyi 
közösségeket szolgáló infrastruktúra, 
például közösségi és önkéntesközpontok;
c) oktatási és képzési lehetőségek;
d) az energiaszegénység kezeléséhez 
hozzájáruló energiahatékony szociális 
lakások, valamint a hajléktalanság 
kockázatának kitett vagy azt elszenvedő 
emberek lakhatását elősegítő ideiglenes 
megoldások;
e) minőségi, fenntartható és 
megfizethető szociális és egészségügyi 
infrastruktúrák, egészségügyi 
szolgáltatások és innovatív egészségügyi 
megoldások;
f) társadalmi célú kulturális és 
hagyományőrző tevékenységek.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a munkavállalókat és 
álláskeresőket célzó következő 
beruházásokat támogatja:
a) nem csak a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló iparágakban 
dolgozó jelenlegi vagy korábbi 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívülre szorult összes 
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személy továbbképzése és átképzése, 
beleértve a tartósan munkanélkülieket, az 
első állásukat kereső személyeket és a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalokat 
(NEET-fiatalok);
b) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
személyre szabott és emberközpontú 
munkakeresési segítség, tanácsadás és 
támogatás álláskeresőknek;
c) ideiglenes jövedelemtámogatási 
intézkedések és szociális védelmi 
intézkedések az átmenet által 
legközvetlenebbül érintett munkavállalók 
számára, adott esetben különös tekintettel 
az aktív keresők szegénységére. Ezek az 
intézkedések csak szükség esetén egészítik 
ki a nemzeti szociális hálókat;
d) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása és az emberek 
és közösségek társadalmi-gazdasági 
integrációja;

 (A 2b. cikk a)–d) pontjai megegyeznek a Bizottság javaslatának h)–j) pontjaival az 
alábbiakban félkövérrel és aláhúzással jelölt eltérésektől eltekintve:

h) nem csak a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló iparágakban dolgozó jelenlegi vagy 
korábbi munkavállalók, hanem a munkaerőpiacon kívülre szorult összes személy 
továbbképzése és átképzése, beleértve a tartósan munkanélkülieket, az első állásukat kereső 
személyeket és a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat 
(NEET-fiatalok);

i) a jövőorientált ágazatokat és foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci és 
készségfejlesztési politikák, valamint munkakeresési segítség álláskeresőknek;

ia) ideiglenes jövedelemtámogatási intézkedések és szociális védelmi intézkedések az 
átmenet által legközvetlenebbül érintett munkavállalók számára, adott esetben különös 
tekintettel az aktív keresők szegénységére. Ezek az intézkedések csak szükség esetén 
egészítik ki a nemzeti szociális hálókat;

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci befogadása és az emberek és közösségek 
társadalmi-gazdasági integrációja.)
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 44

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.

(2d) Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 
107. cikke (3) bekezdése a) és c) 
pontjának, valamint az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokkal 
kapcsolatban meghatározott uniós 
szabályoknak megfelelően támogatott 
területként kijelölt területeken a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják, és emellett 
ellenőrzik azt is, hogy megfelelnek-e a 
szociális jogok európai pillérének, 
valamint hogy előmozdítják-e a minőségi, 
fenntartható munkahelyek létrehozását és 
a nagyobb mértékű társadalmi befogadást. 
A szóban forgó beruházások csak akkor 
támogathatók, ha szükségesek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem tartják fenn a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.
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Módosítás 45

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.

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

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) A fellépések költségvetés-tervezése 
és programozása során a MÁTA biztosítja 
a támogatások egyenlő arányú elosztását 
a (2), a (2b) és a (2b) bekezdésben 
szereplő három beruházástípus között. A 
régiók mérlegelési jogkörükben 
kiigazíthatják az egyenlő részesedés elvét 
azzal a kitétellel, hogy tiszteletben tartják 
a különböző beruházástípusok közötti 
kiegyensúlyozott megközelítést. 

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások a 
földgáz mint a szén és a zöld energia 
közötti átmeneti, köztes tüzelőanyag 
kivételével;

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, továbbá 
a tervezett tevékenységek eleget tesznek a 
4. cikk (2f) bekezdésében lefektetett 
tervezési követelménynek és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseinek.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és – adott 
esetben – az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban átcsoportosított 
forrásokat. Az ESZA+ részesedése az 
összes átcsoportosított forráson belül nem 
haladhatja meg a 20%-ot.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a partnerségi elvet 
teljes mértékben tiszteletben tartva az 
érintett területek helyi és regionális 
illetékes hatóságaival, valamint a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és a helyi szereplőkkel 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi hatások 
alapján legkedvezőtlenebbül érintett 
területek, illetve a beszállítókhoz és a 
szolgáltatókhoz hasonló, kedvezőtlenül 
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átalakítása jelentette szükségletekre. érintett nem közvetlen ágazatok, különös 
tekintettel a munkavállalók 
alkalmazkodási képességére, a 
munkaerőpiaci változások miatt az adott 
területen az új munkavállalói profilok 
miatt szükségesség váló átképzési 
igényekre, a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításához és felhasználásához 
kapcsolódó munkahelyeken a 
munkahelyek várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
valamint azokon az ágazaton alapuló 
területekre, amelyek ipari késztermékeit 
közvetlenül érinti a karbonsemlegességre 
való átállás.

__________________ __________________
17Az 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.).

17Az 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.).

Módosítás 52

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 klímasemleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig megvalósuló nemzeti 
szintű átállás folyamatának ismertetése, 
ideértve a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatával (a továbbiakban: 
NEKT) összhangban álló átállási folyamat 
főbb lépéseinek jogilag kötelező erejű 
ütemtervét, amely a szénre, más fosszilis 
tüzelőanyagokra és a fosszilis 
tüzelőanyagokra vonatkozó 
támogatásoknak az érintett területen 
belüli fokozatos megszüntetését célozza, a 
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás 
előtti szinthez képest 1,5 °C-ra történő 
korlátozására irányuló célkitűzéssel 
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összhangban lévő időkereten belül;

Módosítás 53

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 által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően támogatandó 
területként vagy ágazatként való 
azonosítás indoklása;

Módosítás 54

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) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, a megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállásból 
adódó kihívások – ideértve az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci, gazdasági és 
környezeti hatásait – és az ezekkel járó 
előnyök, különösen az egészséget és 
jóllétet érintő előnyök felmérése, valamint 
a szóban forgó területeken a nettó nulla 
kibocsátásra való átállásból, a fosszilis 
tüzelőanyagokról való áttérésből vagy a 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, a zöld 
gazdaságból fakadó munkahelyteremtési 
lehetőségeknek, az új szakértelem iránt 
felmerülő igényeknek és egyéb társadalmi 
következményeknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
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célkitűzéseknek és az 
energiaszegénységgel kapcsolatos 
kihívások azonosítása;

Módosítás 55

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 megújuló energiaforrásokon 
alapuló, rendkívül erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci, gazdasági és 
környezeti kihívásainak és lehetőségeinek 
kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése a 
tervezett intézkedések részletes 
felsorolásával, tiszteletben tartva a 4. cikk 
(2), (2a) és (2b) bekezdésében említett 
beruházástípusok közötti kiegyensúlyozott 
megközelítés elvét;

Módosítás 56

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, 
területi, régióközi vagy határokon átnyúló 
stratégiákkal és tervekkel, az egyéb uniós 
alapokkal, például [az ESZA±-val], az 
ERFA-val és az EGAA-val, a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekkel, a 
kapcsolódó uniós stratégiákkal (az 
európai zöld megállapodással és a 
szociális jogok európai pillérével), 
valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljaival való konzisztencia felmérése;
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Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az érintett területen élő embereket 
képviselő különböző partnerek és érdekelt 
felek részletes listája, akikkel konzultáció 
történt;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási eszközök és mechanizmusok, 
valamint annak ismertetése, hogy az 
érintett helyi és regionális 
önkormányzatokat és a helyi érdekelt 
feleket hogyan vonták be a partnerség 
szervezésébe és végrehajtásába, továbbá a 
tervezett nyomonkövetési és értékelési 
intézkedések és a felelős szervek 
ismertetése, összhangban az európai 
strukturális és beruházási alapok 
keretében megvalósuló partnerségről 
szóló európai magatartási kódexszel (a 
Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelete);

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) annak ismertetése, hogy miként 
folytatták le a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv kidolgozását 
megelőző nyilvános konzultációt, valamint 
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mennyiben vették figyelembe e 
konzultáció eredményeit;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az érintett területek és az ott élő 
emberek számára elérhető átállási 
lehetőségek felmérése a tervezett 
művelettípusok ismertetésével, beleértve a 
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés 
ösztönzésében és támogatásában vállalt 
aktív szerephez szükséges munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikákat, valamint 
annak ismertetése, hogy a műveletek 
hogyan járulnak hozzá az átállás szociális, 
gazdasági, energiabiztonsági és környezeti 
hatásainak enyhítéséhez, és hogy 
mennyiben képesek a kihívásokat 
lehetőséggé formálni a régió és az ott élő 
emberek számára;

Módosítás 61

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 kkv-któl eltérő vállalkozások 
beruházásaihoz 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, illetve ha feltétlenül 
szükség van a munkavállalók vagy 
álláskeresők átképzésére, és nem áll 
rendelkezésre egyéb finanszírozás;
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Módosítás 62

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 hozzájárulnak a 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz 
és 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 és előtérbe helyezik a 
szociális fenntarthatóságot;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében a terv által érintett 
területen;

Módosítás 64
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a közigazgatástól és az állami 
hivataloktól a terv végrehajtásának 
támogatásával kapcsolatban elvárt szerep 
egyértelmű leírása;

Módosítás 65

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, az 
európai zöld megállapodással és a 
szociális jogok európai pillérével, valamint 
a Párizsi Megállapodás keretében 
lefektetett uniós kötelezettségvállalással és 
az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljaival.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

törölve
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Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezt a cikket az uniós és nemzeti 
adatvédelmi szabályokkal teljes 
összhangban, és az (EU) .../... [új CPR] 
rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel és az érdekel 
felekkel.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk 
(4) bekezdésének értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás és 
energiafelhasználás a szén-, lignit-, 
olajpala- és tőzegbányászatban (súlyozás: 
25%),

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 8 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett 
területeinek azonosítása

(1) Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam azon területeinek 
azonosítása, amelyek támogatásra 
szorulnak a nettó nullára való átállás 
megvalósításához

Módosítás 75

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 1.1. A megújuló energiaforrásokon 
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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

alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
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 fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
beszüntetését vagy szűkítését feltüntető, a 
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás 
előtti szinthez képest 1,5 °C-ra történő 
korlátozására irányuló célkitűzéssel 
összhangban lévő időkeretnek megfelelő 
ütemtervvel kiegészítve

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés b) pont – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül 
érintett területek azonosítása és a 
választásnak a gazdasági és foglalkoztatási 
hatások megfelelő becslésével való 
indoklása az 1.1. pont alapján

1.2. Azon területek, ágazatok, közösségek 
és az ott élő emberek azon csoportjainak 
azonosítása, akik a kihívás lehetőséggé 
formálásához leginkább rászorulnak a 
megfelelő támogatásra, és a választásnak a 
gazdasági és foglalkoztatási hatások 
megfelelő becslésével való indoklása az 
1.1. pont alapján

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átállás jelentette kihívások 
értékelése az egyes azonosított területek 
vonatkozásában

2. Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek értékelése az egyes azonosított 
területek vonatkozásában
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
jelentette gazdasági, társadalmi, ágazati és 
területi kihívások és lehetőségek értékelése

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2)bekezdés c) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– hanyatló és az európai zöld 
megállapodás alapvető célkitűzései 
alapján várhatóan hanyatló ágazatok, 
amelyek az átállás nyomán várhatóan 
szűkítik tevékenységeiket, a megfelelő 
ütemtervvel kiegészítve;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– várható munkahelymegszűnések, 
átképzési, készségfejlesztési és képzési 
igények, valamint a tervezett támogatások 
és politikák típusai, a szükséges 
változásokhoz való alkalmazkodás 
kapcsán a különböző ágazatokban és 
iparágakban felmerülő készségigényekre 
vonatkozó előrejelzések 
figyelembevételével;
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– gazdasági diverzifikációs potenciál 
és fejlesztési lehetőségek.

– gazdasági diverzifikációs potenciál 
és fejlesztési lehetőségek a területek és az 
ott élő emberek számára létező lehetséges 
más vagy új fenntartható ágazatokban és 
vállalkozásokban;

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.1 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont – táblázat – 2 
bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a helyi lakosság kor, nem és 
lakhely szerinti különböző csoportjaira 
gyakorolt várható hatások.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 1 
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franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az átállás jelentette kihívások 
kezelését szolgáló fejlesztési szükségletek; 

– Az átállás jelentette kihívások és 
lehetőségek kezelését szolgáló fejlesztési 
szükségletek;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás 
végrehajtása nyomán várható eredmények.

– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás 
végrehajtása nyomán várható eredmények, 
beleértve az érintett régiókban élő 
emberek számára várható eredményeket;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.2 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont – táblázat – 2 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A helyi gazdaságra vonatkozó 
célkitűzések és a helyi gazdaság számára 
várható eredmények.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.3 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont – táblázat – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Más regionális vagy nemzeti 
fejlesztési tervek.

– Más regionális, nemzeti, területi, 
régióközi vagy határokon átnyúló 
stratégiák és tervek, az egyéb uniós 
alapok, például [az ESZA±], az ERFA és 
az EGAA, a nemzeti energia- és éghajlat-
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politikai tervek, a kapcsolódó uniós 
stratégiák (az európai zöld megállapodás 
és a szociális jogok európai pillére), 
valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljai;

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.3 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont – táblázat – 3a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az érintett területen élő embereket 
képviselő különböző partnerek és érdekelt 
felek részletes listája, akikkel konzultáció 
történt.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés g) pont – táblázat – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tervezett művelettípusok és ezek 
várható hozzájárulása az éghajlatvédelmi 
átállás hatásának enyhítéséhez

– Tervezett művelettípusok és ezek 
várható hozzájárulása a nettó nulla 
kibocsátásra való méltányos átállás 
segítéséhez és aktív támogatásához.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés h) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 

– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
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várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát

várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
fenntartható és tisztességes munkahelyek 
számát, illetve feltétlenül szükség van a 
munkavállalók vagy álláskeresők 
átképzésére, és nem áll rendelkezésre 
egyéb finanszírozás.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont – táblázat – 1 
bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek

– a támogatandó műveletek teljes 
körű felsorolása és annak igazolása, hogy 
ezek hozzájárulnak a megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
továbbá az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti 
ingyenes kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy szükségesek az érintett 
munkahelyek alkalmazkodásához, 
átalakításához, illetve azok megszűnése 
miatt, továbbá hogy előtérbe helyezik a 
szociális fenntarthatóságot;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés j) pont – táblázat – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szinergiák és komplementaritás a 
tervezett műveletek és a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében (az átállási folyamatot 
támogató) más programok, egyéb 

– Szinergiák és komplementaritás a 
tervezett műveletek és a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében (az átállási folyamatot 
támogató) más programok, egyéb 
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finanszírozási eszközök (az Uniós 
Kibocsátáskereskedelmi Modernizációs 
Alap) és a méltányos átállási mechanizmus 
többi pillére (az InvestEU keretében 
létrehozott méltányos átállási program és 
az Európai Beruházási Bankkal közösen 
létrehozott közszektor-hitelezési eszköz) 
között az azonosított beruházási igények 
kielégítése érdekében

finanszírozási eszközök (az Uniós 
Kibocsátáskereskedelmi Modernizációs 
Alap) és a méltányos átállási mechanizmus 
többi pillére (az InvestEU keretében 
létrehozott méltányos átállási program és 
az Európai Beruházási Bankkal közösen 
létrehozott közszektor-hitelezési eszköz) 
között az azonosított beruházási igények 
kielégítése, valamint az érintett régiókban 
élő emberek számára szükséges támogatás 
biztosítása érdekében, különös tekintettel a 
munkavállalókra és az álláskeresőkre;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont– 2.4 pont – Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés j) pont – táblázat – 1a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közigazgatástól és az állami 
hivataloktól a terv végrehajtásának 
támogatásával kapcsolatban elvárt szerep 
leírása.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.1 pont – táblázat – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A partnerek bevonására tett 
intézkedések a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése vonatkozásában;

– Az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósuló 
partnerségről szóló európai magatartási 
kódexszel (a Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete) 
összhangban a partnerek – többek között 
a nem kormányzati szervezetek, a 
szakszervezetek és az érintett régiókban 
élő embereket és különösen a 
munkavállalókat és álláskeresőket 
képviselő más kulcsfontosságú szereplők 
és érdekelt felek – aktív részvételét célzó 
megállapodások a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
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értékelése vonatkozásában, beleértve a 
bevonandó civil társadalmi szervezeteket, 
valamint a közösség képviselőivel a 
programozási folyamat során történő 
konzultáció és proaktív együttműködés 
módját. A programozási dokumentumok 
megírása előtt, közben és után is fontos a 
konzultáció és az együttműködés;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.1 pont – táblázat – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nyilvános konzultáció eredménye – A nyilvános konzultáció eredménye 
az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében megvalósuló 
partnerségről szóló európai magatartási 
kódexszel (a Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete) 
összhangban, valamint annak ismertetése, 
hogy miként folytatták le a konzultációt, 
valamint mennyiben vették figyelembe e 
konzultáció eredményeit a terv 
kidolgozásakor;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.2 pont – táblázat – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tervezett nyomonkövetési és 
értékelési intézkedések, ideértve a terv 
célkitűzéseinek elérésére való képességét 
mérő mutatókat

– A tervezett nyomonkövetési és 
értékelési intézkedések, ideértve a terv 
célkitűzéseinek elérésére való képességét, 
az érintett régiókban a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 
tevékenységek megszüntetését, a 
létrehozható új, fenntartható és 
tisztességes munkahelyek és 
foglalkoztatási lehetőségek számát és a 
társadalmi eredményeket, például a 
mélyszegénység csökkenését mérő 
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mutatókat

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont– 3.3 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terv végrehajtásának koordinációjáért és 
felügyeletéért felelős szerv vagy szervek és 
ezek szerepe

A terv végrehajtásának koordinációjáért és 
felügyeletéért felelős szerv vagy szervek és 
ezek szerepe az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódexszel (a Bizottság 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete) összhangban

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 oszlop – „RCR 29” után (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos területi átállásra vonatkozó 
terveket megvalósító NUTS 3. szintű 
régiók esetén a regionális társadalmi 
fejlődés;
RCO 301 - mikrofinanszírozásba, szociális 
vállalkozások finanszírozásába és 
szociális gazdaságba való beruházás;
RCO 302 - oktatási és képzési 
lehetőségek;
RCO 303 - az energiaszegénység 
kezeléséhez hozzájáruló energiahatékony 
szociális lakásokba, valamint a 
hajléktalanság kockázatának kitett vagy 
azt elszenvedő emberek lakhatását 
elősegítő ideiglenes megoldásokba történő 
befektetés;
RCO 304 - minőségi, fenntartható és 
megfizethető szociális és egészségügyi 
infrastruktúrák, egészségügyi 
szolgáltatások és innovatív egészségügyi 
megoldások, ideértve az ellátást és annak 
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új modelljeit;
RCO 305 - szociális innováció, beleértve 
az innovatív szociális megoldásokat és 
programokat, amelyek célja a területeken 
a szociális hatások és eredmények 
előmozdítása;
RCO 306 - a társadalmi és 
hagyományőrzési célú kulturális 
tevékenységek;
RCO 307 - a helyi közösségeket szolgáló 
infrastruktúra, például közösségi és 
önkéntesközpontok;
RCO 308 - fogyatékossággal élő 
személyek befogadása és akadálymentes 
hozzáférése
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