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Módosítás 71
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 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. Továbbá e rendelet jelentős 
mértékben hozzájárul annak az erőteljes 
és hirtelen deflációnak a kezelését 
szolgáló nélkülözhetetlen intézkedésekhez, 
amellyel az EU-nak a Covid19-
világjárványt követően szembe kell majd 
néznie.

__________________ __________________
11COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

11COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.

12 COM(2020) 21, 2000. január 14. 12 COM(2020) 21, 2000. január 14.

Or. it

Módosítás 72
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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 Megállapodásban foglalt, a 
globális hőmérséklet-emelkedés 1,5°C 
alatt tartására irányuló 
kötelezettségvállalás végrehajtásával és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési 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 nyújt célzott finanszírozást a 
teljesen megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
történő teljesítéséhez kapcsolódó 
gazdasági és társadalmi kihívások 
kezeléséhez, valamint támogatja és segíti 
az Unió régióit és lakóit társadalmi, 
munkaerőpiaci és gazdasági szempontból.

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

Or. en

Módosítás 73
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Unió 2021–2027 közötti 
kohéziós politikáját a következő többéves 
pénzügyi keret összefüggésében 
meghatározó szabályozási keret azzal járul 
hozzá a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával, a szociális jogok európai 
pillérének 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 annak érdekében, 
hogy senki se maradjon ki, és a 
fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való 
kompenzációja jellemezte klímasemleges 
és körforgásos gazdaságra való, 2050-ig 
teljesítendő átállás gazdasági és társadalmi 
hatásainak kezeléséhez.

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

Or. fr

Módosítás 74
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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 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, a fenntartható foglalkoztatási 
lehetőségek optimalizálása által.

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

Or. en

Módosítás 75
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Covid19-járványnak jelentős 
egészségügyi, gazdasági és társadalmi 
hatása van a tagállamokban, és 
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kiszámíthatatlan következményekkel jár. 
Fontos, hogy minden egyes régió helyzete 
külön elemzés tárgyát képezze, és olyan, a 
sajátosságaikhoz igazodó helyreállítási 
tervek készüljenek, amelyek a gazdasági 
fellendülést, valamint a munkahelyek 
megőrzését és teremtését tekintik 
elsődleges feladatnak, és ez a zöld 
megállapodás célkitűzésinek átgondolását 
is szükségessé teszi.

Or. es

Módosítás 76
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges, teljesen 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Beruházási Bank (EBB) 
éghajlatváltozással kapcsolatos 2019-es 
felmérése szerint az uniós polgárok 82%-a 
szükségesnek tartja az energetikai 
átalakulás célzott pénzügyi támogatását. 
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 
kihívásai közép- és hosszú távon mindenki 
számára lehetőségekké formálhatók, ha 
társadalmi szempontból méltányos módon 
kezelik őket. A különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg a szükséges és rendkívül sürgős 
átállást amellett, hogy eltérő reagálási 
képességgel rendelkeznek Némelyek 
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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.

fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű 
társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – a földgáztól, a széntől, 
a lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – 
és/vagy a kibocsátásintenzív iparágaktól, 
valamint az ott élő emberekre. Sok régió 
ezek között saját tagállamában az egyik 
legvirágzóbb, ám súlyos gazdasági és 
társadalmi visszaesés kockázatával néznek 
szembe, ha az átállást nem kezelik a 
megfelelő módon. 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. A meglévő különbségek 
növelésének elkerülése érdekében ezért 
kiemelt jelentőségű azon régiók és 
szereplők sürgős támogatása, amelyek 
hozzájárulása kulcsfontosságú a gyors, 
méltányos és az Unió éghajlat-politikai 
céljaival összhangban lévő átállás 
biztosításához.

Or. en

Módosítás 77
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 

(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 szembeni 
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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.

küzdelem deflációs hatása középtávon 
társadalmi-gazdasági hátrányokkal jár 
majd, ezért nem mindig pozitív környezeti 
hatásra is számítani kell. Ezenkívül 
figyelembe véve, hogy a Covid19-
világjárvány súlyos recessziót és – az EKB 
megfelelő monetáris politikáinak 
hiányában – tartós deflációt eredményez 
majd, kulcsfontosságú lenne az Európai 
Tanács által jóváhagyott célkitűzés 
megvalósításának későbbi időpontra 
halasztásával mérsékelni az Unió 
éghajlat-politikáinak prociklikus hatását. 
Ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg a klímasemleges gazdaságra való 
átállást amellett, hogy eltérő reagálási 
képességgel rendelkeznek. Némelyek 
fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű 
társadalmi, gazdasági és munkaerőpiaci 
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.

Or. it

Módosítás 78
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
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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.

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. Különös figyelmet kell 
szentelni azoknak a NUTS 3 területeknek, 
amelyek népsűrűsége alacsonyabb mint 
12,5 fő/km2, vagy amelyek átlagos éves 
népességcsökkenése 2007 és 2017 között 
több mint -1%, valamint egyedi regionális 
és nemzeti terveket kell kidolgozni, 
amelyek célja, hogy több ember számára 
tegyék vonzóvá a régiót, és őket 
maradásra ösztönözzék; az ilyen tervek 
célja továbbá az üzleti beruházások 
növelése, valamint a digitális és 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének 
fokozása.

Or. en

Módosítás 79
Anne Sander
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
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 és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése, 
amelynek minden terület gazdasági és 
társadalmi fejlődése számára hasznot 
hozó és fenntartható növekedési 
lehetőséget kell nyújtania. Az energetikai 
átalakulás folyamán senkit nem szabad 
magára hagyni. 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, 
beleértve a munkaerőpiacon is, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – vagy 
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 növekszenek a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió céljai 
szempontjából káros egyenlőtlenségek, és 
az európaiak között mélyülnek a 
társadalmi egyenlőtlenségek.

Or. fr
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Módosítás 80
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es
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Módosítás 81
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 82
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 83
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 84
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
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 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, és a Covid19-
válság is eltérő mértékben sújtotta a 
régiókat, 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.

Or. en
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Módosítás 85
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 86
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 87
Stelios Kympouropoulos

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 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 az Uniónk számára 
alapvető értékek, a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézió céljai szempontjából 
káros egyenlőtlenség.

Or. en

Módosítás 88
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos (2) A klímasemleges és körforgásos 
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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.

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 (akár kedvezőtlen) 
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.

Or. en

Módosítás 89
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 

(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 
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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.

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 szilárd 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.

Or. en

Módosítás 90
Anne Sander

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 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
és nem szabad tovább mélyítenie a 
területek közötti töréseket. A területek 
átalakításával összekapcsolódó gazdasági 
és társadalmi fejlesztés támogatása 
érdekében teljes mértékben ki kell 
használni a MÁTA által kínált 
lehetőségeket. Ezért az Uniónak és a 
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szerepet játszik. tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, és a 
kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges 
eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell a 
munkaerőpiacon, a helyi gazdaságokban 
és a vállalatoknál, és minőségi 
munkahelyek létrehozásával új 
lehetőségeket kell teremteniük. Ezért a 
következő uniós költségvetésnek ezzel az 
átállással egy szinten kell mozognia. A 
következő MFF-nek tehát lehetővé kell 
tennie az Unió ambícióinak a 
megvalósítását és a MÁTA pénzügyi 
támogatását anélkül, hogy az Unió 
meglévő szakpolitikáit lefelé kellene 
kiigazítani.

Or. fr

Módosítás 91
Radan Kanev

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 az összes lehetséges 
eszközt fel kell használniuk, hogy 
enyhítsék a kedvezőtlen hatásokat. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, 
fenn kell tartania és ki kell alakítania 
helyi versenyelőnyöket, és biztosítania 
kell, hogy senki ne szenvedjen hátrányt. 
Ennek az átállásnak be kell tartania az 
európai zöld megállapodás „ne árts” 
alapelvét, és a mindenképpen kifizetődő 
(„no regret”) megoldásokat kell 
támogatnia. Ezért az Uniónak, a 
tagállamoknak, valamint a különböző 
regionális és helyi szereplőknek kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell, a kedvező 
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hatásokat - mint például az új, tisztességes 
és fenntartható munkahelyek létrehozását 
vagy a levegőminőség javítását - pedig 
támogatniuk kell. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 92
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 az összes lehetséges 
eszközt fel kell használniuk, hogy 
enyhítsék a kedvezőtlen hatásokat. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

(3) Annak érdekében, hogy sikeres és 
mindenki számára méltányos és 
elfogadható legyen, az átállásnak 
biztosítania kell az érintettek számára a 
tisztességes munkakörülményekhez való 
jogot, és törekedniük kell rá, hogy 
készségeiket összhangba hozzák az 
újonnan jelentkező munkahelyi 
követelményekkel. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, és az összes 
lehetséges eszközt fel kell használniuk, 
hogy ellensúlyozzák a kedvezőtlen 
hatásokat. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. pt

Módosítás 93
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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. 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
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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.

és együtt kell járnia a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtásával, ami 
biztosítja a felfelé irányuló társadalmi 
konvergenciát és azt, hogy senki se 
maradjon az útszélen. 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, és új, fenntartható és 
minőségi munkahelyek létrehozásával kell 
kísérniük ezt az átállást. E tekintetben az 
uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. fr

Módosítás 94
Yana Toom, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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 
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. Ami a Méltányos Átállást 
Támogató Alap végrehajtását és 
felhasználását illeti, a tagállamoknak 
különös figyelmet kell fordítania a 
szociális jogok európai pillérében 
megállapított alapelvekre.

Or. en
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Módosítás 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
mindenki számára társadalmilag 
fenntarthatónak és elfogadhatónak kell 
lennie, és fokoznia kell a jólétet és javítani 
az életkörülményeken. Ezért az Uniónak 
és a tagállamoknak kezdettől fogva 
figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági és társadalmi következményeit, 
és az összes lehetséges eszközt fel kell 
használniuk, hogy enyhítsék a kedvezőtlen 
hatásokat, és fokozzák a kedvezőket, 
például az új, tisztességes és fenntartható 
munkák létrehozását. E tekintetben az 
uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 96
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
uniós szintű együttes erőfeszítést igényel, 
ami azon múlik, hogy senkit se hagyjanak 
lemaradni. 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 
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szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 97
Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

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 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
ideértve az éghajlatváltozás által 
esetlegesen hátrányosan érintett 
tengerentúli területeket és országokat is. 
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.

Or. en

Módosítás 98
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 

(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, valamint a koronavírus-
válságnak a legfontosabb iparágaikra 
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alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

mért hatásait, és a kedvezőtlen hatásokat 
az összes lehetséges eszköz alkalmazásával 
enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 99
Stelios Kympouropoulos

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 
csökkenteni kell a regionális 
különbségeket, és mindenki számára 
méltányosnak, inkluzívnak 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 egy friss pénzzel megnövelt 
uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 100
Andrea Caroppo

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 

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

kell venniük az átállás gazdasági, 
társadalmi és foglalkoztatási 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával meg kell szüntetniük. E 
tekintetben az uniós költségvetés kiegészítő 
szerepet játszik.

Or. it

Módosítás 101
Margarita de la Pisa Carrión

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 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
és nem állíthat akadályt a foglalkoztatás 
elé a jelenlegi válság idején. 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.

Or. es

Módosítás 102
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
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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.

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 abban, hogy senkit ne 
hagyjanak lemaradni.

Or. en

Módosítás 103
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A MÁTA-célkitűzések 
teljesítésének biztosítása érdekében 
elengedhetetlen az EU költségvetésének 
megerősítése és szerepének fokozása az 
erőforrások újraelosztásában a 
tagállamok közötti hatékony gazdasági és 
társadalmi konvergencia felé (a 
strukturális, a beruházási és a kohéziós 
finanszírozás felhasználásával), és 
támogatások (nem kölcsönök) 
biztosításával a tagállamok számára 
termelési ágazataik megerősítése és a 
foglalkoztatás jogokkal történő 
előmozdítása érdekében.

Or. pt

Módosítás 104
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Tekintettel arra, hogy a 
tagállamok jelenleg a Covid19-
világjárvány gazdasági és társadalmi 
következményeit szenvedik, 
elengedhetetlen a kohéziós politikai 
eszközök megerősítése, az EU 
költségvetési enyhítések bevezetése, és a 
Bizottság általi központosított 
alapkezelésről a tagállamok bevonásával 
történő közös irányításra való áttérés. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy gazdasági és társadalmi igényeiknek 
megfelelően átcsoportosíthassák az 
előirányzatok az alapok, fejezetek és 
prioritások között, függetlenül a tematikus 
koncentrációs célkitűzésektől és az EU 
makrogazdasági és/vagy politikai 
feltételeitől.

Or. pt

Módosítás 105
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Monica 
Semedo, Samira Rafaela

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. 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, a társadalmi 
hatású beruházásokra összpontosítva, és 
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azokat a társadalmi régiókat és területeket 
célozva meg, amelyekre az átmenet miatt 
bekövetkezett gazdasági instabilitás a 
legnagyobb kockázatot jelenti.

Or. en

Módosítás 106
Radan Kanev

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 és az ott élő embereket az Unió 
klímasemlegességre való átállásában 
azáltal, hogy minden releváns szinten 
egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-
politikai, kohéziós és szociális célú 
ráfordításait

Or. en

Módosítás 107
Margarita de la Pisa Carrión

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 

(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 
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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.

kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi, 
munkaügyi és gazdasági következmények 
kezeléséhez – az új helyzet szem előtt 
tartása mellett – azáltal, hogy regionális 
szinten egyesíti az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai, gazdasági és szociális 
célú ráfordításait.

Or. es

Módosítás 108
Anne Sander

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. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények enyhítéséhez, 
és támogatnia kell a területek szereplőit 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

Or. fr

Módosítás 109
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban (4) Az európai zöld megállapodásban 
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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.

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 mind az Unió 
klímasemlegességre való átállásából, mind 
a Covid19-világjárvány által okozott 
válságból adódó kedvezőtlen társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai és 
szociális célú ráfordításait.

Or. it

Módosítás 110
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez és 
fenntartható munkahelyek 
megteremtéséhez azáltal, hogy regionális 
szinten egyesíti az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai és szociális célú 
ráfordításait.

Or. fr
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Módosítás 111
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális és szubregionális 
szinten egyesíti az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai és szociális célú 
ráfordításait.

Or. en

Módosítás 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való átállásából adódó társadalmi és 
gazdasági következmények kezeléséhez 
azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai, 
gazdasági és szociális célú ráfordításait.
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Or. en

Módosítás 113
Pierre Larrouturou

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A MÁTA részét képezi a szélesebb 
értelemben vett Fenntartható Európa 
beruházási tervnek (SEIP), amelynek 
célja az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges jelentős finanszírozási igények 
és kiegészítő beruházások kielégítése, 
amelyek jóval meghaladják a Bizottság 
által decemberben tett 260 milliárd eurós 
óvatos becslést, amely, amint azt a 
Bizottság már kifejezte, nem veszi 
fontolóra többek között az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
más környezeti kihívások, például a 
biológiai sokféleség, illetve a társadalmi 
költségek kezeléséhez szükséges állami 
beruházások beruházási igényeket. Ehhez 
a számhoz szükséges volna további 
összegeket hozzáadni, az évi 100–
150 milliárd euró környezetvédelmi és 
forráskezelési költségektől az évi 
142 milliárd euró szociális beruházásokig. 
A mélyreható dekarbonizáció költségei 
jelenleg jóval alacsonyabbak, mint az 
éghajlatváltozás hatásaiból eredő 
költségek. Az Európai Bizottság azt is 
felbecsülte, hogy 2021-től kezdve az 
(állami és magán) beruházás hiánya évi 
529 milliárd euró lesz, egy olyan 
forgatókönyv alapján, amely szerint 2030-
ra 47%-kal kevesebb üvegházhatsású 
gázzal számol, tehát kevesebbel, mint az új 
éghajlat-politikai jogszabályra tett 
javaslatban bejelentett új célok. Az EU 
költségvetés és a MÁTA semmiképpen 
nem az egyedüli megfelelő eszközök az évi 
több száz milliárdos hiányok áthidalására, 
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de alapvető szerepet kell játszaniuk a 
megoldásokban.

Or. en

Módosítás 114
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos és hatékony energetikai 
átállást célzó intézkedések támogatása, 
továbbá hogy a leginkább érintett területek, 
közösségek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek közvetlenül hozzá 
kell járulniuk a méltányos energetikai 
átállás megvalósításához, valamint 
mérsékelniük kell az átállás hatásait az 
alacsony kibocsátású, megfizethető 
energiatermelésbe, illetve a helyi gazdaság 
diverzifikálásába és korszerűsítésébe 
történő beruházások finanszírozása révén, 
továbbá a foglalkoztatásra gyakorolt 
negatív következmények enyhítésével. Ezt 
tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Or. en
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Módosítás 115
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja nem csupán az, hogy a 
leginkább érintett területek, az ott élő 
emberek, a kkv-k, az innovatív iparágak 
és a mezőgazdaság és különösen a 
munkavállalók támogatása révén 
mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait, hanem megalapozza 
és előmozdítja annak jövőbeli pozitív 
hatásait is. 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 és korszerűsítésének 
finanszírozásával közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás előmozdításához és 
katalizálásához. Ezt tükrözi a MÁTA 
egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új 
CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Or. en

Módosítás 116
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait, hogy biztosítsa a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és a növekedés és a munkahelyteremtés új 
lehetőségeit alakítsa ki. Egyedi 
célkitűzésével összhangban a MÁTA révén 
támogatásban részesülő fellépéseknek a 
helyi gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra és a munkavállalókra és a 
vállalatokra 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.

Or. fr

Módosítás 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
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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.

területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait, és megteremtse a 
kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági 
átállást, amely nem teremt társadalmi 
bizonytalanságot vagy az instabil üzleti 
környezet kockázatait és nem fokozza 
azokat. 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.

Or. en

Módosítás 118
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 

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

munkavállalók továbbképzésével és 
átképzésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásainak 
enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi 
célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] 
rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Or. fr

Módosítás 119
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével és új, fenntartható 
munkahelyek létrehozásával 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.

Or. en
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Módosítás 120
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek (beleértve a tengerentúli 
országokat és területeket is) 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.

Or. en

Módosítás 121
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
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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.

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 új foglalkoztatási 
lehetőségek teremtésével és a helyi 
gazdaság diverzifikációjának és 
korszerűsítésének finanszírozásával 
közvetlenül hozzá kell járulniuk mind az 
átállás, mind a Covid19-világjárványból 
fakadó válság 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.

Or. it

Módosítás 122
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

Or. en

Módosítás 123
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 124
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hagyomány és az innováció 
közötti társadalmi egyensúlyhiányokkal és 
feszültségekkel való küzdelem érdekében, 
amelyeket olyan mélyreható strukturális 
változások okoznak, mint például a 
jelenlegi átmenet, és mivel a környezeti és 
ökológiai változások társadalmi és 
magatartási változásokat igényelnek, 
amelyeket az emberek igényeinek és 
törekvéseinek megértésével ki kell 
egyensúlyozni, a MÁTA-nak tükröznie 
kell a társadalmi fenntarthatóságot, mint 
a fenntartható fejlődés előfeltételét, amely 
alátámasztja az európai zöld 
megállapodást. Mivel a társadalom és a 
természet egymással mélyen 
összekapcsolódik, az olyan klímasemleges 
gazdaság felé való sikeres paradigma-
elmozdulásnak, amely valóban megóv 
mindenkit a lemaradástól és hosszú távon 
igazságos társadalmilag, dinamikus 
korrelációban kell maradnia társadalmi, 
gazdasági és környezeti fenntarthatóság 
között. Annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon a fenntartható társadalmi 
fejlődéshez mint a hosszú távú környezeti 
és gazdasági fenntarthatóság egy 
módjához, miközben ezzel egyidejűleg 
fejleszti az európai szociális modellt mint 
jövőorientált eszközt, a MÁTA-nak 
ösztönöznie kell a méltányosságot és a 
jólétet, a társadalmi kohéziót és a 
biztonságot, az generációk közötti és a 
generációkon belüli szolidaritást és a 
vagyon újraelosztását, az alapvető 
szükségletekhez, szociális 
szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz, a 
tisztességes megélhetéshez, minőségi 
munkahelyekhez és társadalmilag 
fenntartható vállalkozásokhoz való 
méltányos hozzáférést, a polgári 
szerepvállalást és a döntéshozatalban való 
részvételt, valamint az egyes helyekhez és 
közösségekhez való tartozás érzését a jelen 
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és a jövő generációiban. Ebből a célból a 
MÁTA-nak érvényes társadalmi 
fenntarthatósági indikátorokra és 
többdimenziós elemzésekre kellene 
támaszkodnia a végrehajtása során a 
hatékony iránymutatás és monitoring 
érdekében.

Or. en

Módosítás 125
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A MÁTA-nak jelentős mértékű 
hozzájárulást kell nyújtania az 
éghajlatváltozással szembeni küzdelem 
deflációs hatásának enyhítéséhez, különös 
figyelmet fordítva a legkedvezőtlenebbül 
érintett gazdasági ágazatokra és régiókra.

Or. it

Módosítás 126
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban bemutatott 
jövőképpel összhangban történő kezelése 
jelentőségére, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania a méltányos energetikai átállás 
megkönnyítéséhez. A MÁTA-ból és az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból önkéntesen 
átcsoportosított források hozzájárulnak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedések érvényesítéséhez és az átfogó 
cél, az éghajlati célkitűzéseket támogató 
uniós költségvetési kiadások 25%-ának 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 127
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel annak jelentőségére, 
hogy az éghajlatváltozás kezelése 
összhangban legyen a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
Unió által az európai zöld 
megállapodásban javasolt virágzóbb, 
inkluzívabb, egészségesebb és zöldebb 
kontinenst szolgáló lehetőségek 
megteremtésére irányuló fokozott 
törekvéssel, a MÁTA-nak kulcsfontosságú 
hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati 
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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.

szempontok érvényesítéséhez és a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó helyi gazdasági 
átalakításhoz és korszerűsítéshez, 
valamint a klímasemleges, teljesen 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony és körforgásos 
gazdaságra való átállás felgyorsításához. 
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.

Or. en

Módosítás 128
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez, és ki kell kötni a 
feltételt, hogy a 2050-re megvalósuló 
klímasemlegességre vonatkozó uniós 
célkitűzést és a közbenső célokat el kell 
fogadni. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
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átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

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.

Or. en

Módosítás 129
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 130
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 131
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

költségvetési kiadásainak 25%-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 132
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját új 
forrásai kiegészítik a meglévő 
szakpolitikákat és 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 forrásokat önkéntes alapon 
fel lehet használni a MÁTA-
beavatkozások kiegészítésére.

Or. en
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Módosítás 133
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 134
Stelios Kympouropoulos

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 és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
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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.

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 
a meglévő alapok allokálása nélkül.

Or. en

Módosítás 135
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 136
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 137
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel a MÁTA az európai zöld 
megállapodás részét képezi, a MÁTA 
keretében történő pénzügyi elosztásnak 
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feltételül kell szabni, hogy a tagország 
elkötelezze magát a cél mellett, hogy 2050-
re elérje a klímasemlegességet.

Or. en

Módosítás 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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.

Törölve

Or. en

Módosítás 139
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 források 
kiegészíthetik a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. 
Fontos felismerni, hogy nem minden 
régió és közösség részesül egyenlően az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállásból, és annak 
társadalmi-gazdasági lábnyoma, ideértve 
a jólétet és a munkahelyeket, számos 
tényező miatt változó. Az átállási 
előrejelzés szerint a foglalkoztatási 
lehetőségek növekedése egyenlőtlenül 
oszlik meg a különböző régiók között, míg 
a megújuló energia ágazatában a 
munkahelyteremtés nem feltétlenül 
igazodik időben vagy földrajzilag a 



AM\1204978HU.docx 55/136 PE652.272v01-00

HU

munkahelyek elvesztéséhez. Ezért fontos, 
hogy MÁTA keretében megvalósított 
költségvetés és tevékenységek ne 
befolyásolják negatívan az Unió kohéziós 
politikájának alapjait, és biztosítani kell, 
hogy ezek az alapok az átállás által 
érintett régiók gazdasági újraélesztésére 
irányuljanak.

Or. en

Módosítás 140
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

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 és kifejezetten a zöld 
gazdaságra való áttérésre kell irányulniuk 
a széntől vagy más ilyen nem fenntartható 
üzemanyagoktól leginkább függő 
régiókban, például a Zsil-völgye régióban, 
ilyen módon prioritásként kezelve a 
társadalmi hatású beruházásokat, 
amelyek elősegítik mind az üzleti fejlődést, 
mind a társadalmi mutatók pozitív 
alakulását, a társadalmi 
megrázkódtatások, a vállalkozások 
hirtelen bezárásának, az emberi tőke 
elvesztésének és a kiszolgáltatott régiók 
elnéptelenedésének elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 141
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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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, a nemzeti és regionális 
beruházásokat, valamint a magántőkét, de 
semmi esetre sem cél azok kiváltása.

A MÁTA-ból származó forrásoknak 
azonban hozzá kell járulniuk az új, 
korszerűsítő és fenntartható kohéziós 
politikához, amely a jövőorientált, zöld és 
digitalizált foglalkoztatási modelleket 
célozza a nem hatékony kormányzati 
költések helyett.

Or. en

Módosítás 142
Anne Sander

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. Ezért a következő MFF-nek 
ambiciózusnak kell lennie, és lehetővé kell 
tennie a rögzített célok elérését. A MÁTA 
pénzügyi forrásokkal történő ellátása 
semmi esetben sem válhat a többi meglévő 
alap kárára.

Or. fr

Módosítás 143
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius
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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, és további kiegészítésként kell 
szolgálniuk anélkül, hogy bármilyen 
módon csökkentenék ez utóbbi 
rendelkezésre álló forrásait, és aláaknáznák 
annak aktuális célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 144
Stelios Kympouropoulos

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. A MÁTA létrehozásának nem 
szabad az (EU).../... (új CPR) rendelet 
által fedezett alapok csökkentéséhez vagy 
átcsoportosításához vezetnie.

Or. en

Módosítás 145
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak kiegészíthetik egy jobban 
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politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

finanszírozott kohéziós politika keretében 
rendelkezésre álló forrásokat a tagállamok 
és a kedvezményezettek általi 
rugalmasabb bevezetés érdekében.

Or. pt

Módosítás 146
Stelios Kympouropoulos

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 a magántőke optimális 
kiaknázását célzó regionális keretekben.

Or. en

Módosítás 147
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 új 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 148
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas



AM\1204978HU.docx 59/136 PE652.272v01-00

HU

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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

(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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek, ideértve a fosszilis gazdaság 
alternatíváinak ösztönzését a bioalapú 
körforgásos gazdaság révén, amely 
lehetőséget kínál új munkahelyek 
létrehozására, a regionális gazdasági 
fejlődésre, a jobb területi kohézióra és a 
helyi vidéki gazdaságok fellendítésére.

Or. en

Módosítás 149
Radan Kanev

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 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemcsak kihívás, hanem hatalmas 
lehetőség is mindenki számára. További 
támogatásra lesz szüksége azoknak a 
régiónak, amelyek továbbra is nagy 
mértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól vagy klímasemlegességre 
való áttérés nyomán fokozatosan 
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átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz  
szükségesek.

megszüntetendő és/vagy korszerűsítendő 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységektől, 
illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel. A 
MÁTA-nak ennélfogva az Unió egészére 
ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit 
annak megfelelően kell elosztani, hogy a 
régiók milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre való 
átállás lehető leghamarabb, de legkésőbb 
2050-ig történő megvalósításához 
szükséges beruházásokat.

Or. en

Módosítás 150
Margarita de la Pisa Carrión

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 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. Ennélfogva, és a jelenlegi 
válságot szem előtt tartva, amíg a 
gazdaság és a foglalkoztatás nem áll 
vissza a válság előtti szintre, addig minden 
olyan átalakítást mellőzni kell a termelés 
terén, ami az európai munkaerőpiacot 
tovább károsíthatja. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak 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 



AM\1204978HU.docx 61/136 PE652.272v01-00

HU

beruházásokat.

Or. es

Módosítás 151
Stelios Kympouropoulos

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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

(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. E tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani azokra a szigetekre 
vagy hegyi területekre, amelyek népessége 
számára kihívást jelent a 
klímasemlegességre való áttérés 
megvalósítása. 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.

Or. en

Módosítás 152
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot és régiót 
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, amelyek munkaereje 
továbbképzést és segítséget igényel a zöld 
ágazatokban való foglalkoztatáshoz, 
illetve nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel. A 
MÁTA-nak ezért minden tagállamra ki kell 
terjednie, pénzügyi eszközei elosztásának 
azonban tükröznie kell a tagállamok 
képességét, hogy finanszírozzák azokat a 
szükséges beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 153
Stelios Kympouropoulos

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 MÁTA-nak ezért minden 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás a legtöbb uniós régiót 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 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre 
vagy támogató finanszírozási rendszereket 
igényelnek a korszerűsítéshez, illetve 
amelyek nem rendelkeznek az ehhez 



AM\1204978HU.docx 63/136 PE652.272v01-00

HU

tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

szükséges pénzügyi eszközökkel. A 
MÁTA-nak ezért minden tagállamra ki kell 
terjednie, pénzügyi eszközei elosztásának 
azonban tükröznie kell a tagállamok 
képességét, hogy finanszírozzák azokat a 
szükséges beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek, a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2050-re.

Or. en

Módosítás 154
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 az összes tagállamot kihívás elé 
állítja, valamint lehetőségeket jelent a jövő 
ágazataiban a fenntartható és minőségi 
munkahelyek megteremtése terén. 
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.

Or. fr
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Módosítás 155
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak szilárd 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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek, valamint azt, hogy milyen 
mértékben függ a gazdasága a szilárd 
fosszilis üzemanyagoktól.

Or. en

Módosítás 156
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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 

(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 (amely esetekben 
kezdetben szükség lehet a földgáztermelés 
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fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

révén történő fokozatos megszüntetésre) 
vagy a klímasemlegességre való áttérés 
nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 157
Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

(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 MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok kezdeti helyzetét az 
energetikai átállási folyamatban, valamint 
azon képességét, hogy finanszírozzák 
azokat a szükséges beruházásokat, amelyek 
a klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.
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Or. en

Módosítás 158
Anne Sander

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 az összes tagállamot és a helyi, 
regionális szereplőket, valamint a 
gazdaság szövetét kihívás elé állítja. 
Különösen nagy kihívást jelent majd azon 
tagállamok és területek 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.

Or. fr

Módosítás 159
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás jelentős beruházást igényel és az 
összes tagállamot kihívás elé állítja. 
Különösen nagy kihívást jelent majd azon 
tagállamok számára, amelyek jelentős 
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tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA-nak ezért minden 
tagállamra ki kell terjednie, pénzügyi 
eszközei elosztásának azonban tükröznie 
kell a tagállamok képességét, hogy 
finanszírozzák azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
korszerűsítendő kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A MÁTA keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközök 
elosztásának tükröznie kell a tagállamok 
képességét, hogy finanszírozzák az érintett 
régiókban azokat a szükséges 
beruházásokat, amelyek a 
klímasemlegességre való átálláshoz 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 160
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A MÁTA-nak elő kell mozdítania a 
beruházások területi eloszlását (a 
mezőgazdasági és ipari termeléstől az 
energiatermelési csomópontokig), 
biztosítva a kohéziót és a terület 
kiegyensúlyozott kihasználását, elkerülve 
a tagállamok közötti eltéréseket, sőt 
ellenkezőleg, előmozdítva a közöttük 
fennálló konvergenciát.

Or. pt

Módosítás 161
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió 
éghajlati, társadalmi és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a szociális jogok 
európai pillérében és az európai zöld 
megállapodásban megfogalmazott célok 
figyelembevételével (és foglalkoztatási 
szintjük és ipari kapacitásuk megóvása 
mellett) előnyben kell részesítenie az 
embereket, a munkahelyteremtést és a 
helyi gazdaságok korszerűsítését 
támogató, közép- és hosszú távon 
fenntartható beruházásokat, és emellett az 
Unió természeti tőkéjének védelmét, 
megőrzését és gyarapítását kell szolgálnia, 
valamint elő kell mozdítania az egészséget 
és a jóllétet a környezeti kockázatok és 
hatások összefüggésében. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk az erőforrás-
hatékony, klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításához. A hanyatló 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg-, a 
földgáz-, a kőolaj- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást 
határozottan a tevékenység fokozatos 
megszüntetésétől, a munkahelyteremtés 
kiemelt kezelésétől és a helyi gazdaságnak 
az esetleg megszűnő munkahelyek 
jelentette nehézségek leküzdésére való 
felkészítésétől kell függővé tenni, 
miközben a modern 
energiamegoldásokban és az iparban rejlő 
lehetőségek megőrzését és bővítését kell 
kitűzni célul. A kibocsátásintenzív 
ágazatok átalakítását illetően a 
támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása 
és növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
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teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig13 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, munkahelyi innováció és új 
eljárások vagy termékek bevezetése révén 
kell újfajta tevékenységeket előmozdítania

Különös figyelmet kell fordítani 
valamennyi beruházási döntés esetén az 
„első az energiahatékonyság” elvre, a 
környezetbarát - például megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó - 
ágazatokra, minden olyan ágazatra, amely 
támogatja, előmozdítja és ösztönzi az 
energiahatékonyságot és a körforgásos 
gazdaságot, valamint a fejlett és 
fenntartható technológiák, a digitalizáció és 
a konnektivitás terén zajló innovációt és 
kutatást fokozó ágazatokra. A szóban forgó 
intézkedéseknek elő kell segíteniük a 
tisztességes, fenntartható és zöld 
munkahelyek megteremtését, 
mérsékelniük kell a kedvezőtlen 
társadalmi hatásokat, és fel kell 
gyorsítaniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítását.

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

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

Or. en

Módosítás 162
Stelios Kympouropoulos
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 

(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 fokozatos 
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 idővel a foglalkoztatási szint ennek 
megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a munkavállalók 
releváns készségeinek fenntartása és 
növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig13 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
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annak kedvezőtlen mellékhatásait. való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait. 
Ezeknek a beruházásoknak lehetővé kell 
tenniük a szakértelem és az elemzés 
költségeinek finanszírozását is, az 
átmeneti időszak alatt és különösen azt 
követően, hogy segítsék a sikeresen 
átalakult kkv-kat azon céljaik elérését, 
hogy megtartsák a továbbképzett és 
átképzett munkavállalókat.

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

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

Or. en

Módosítás 163
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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 

(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 szociális jogok 
európai pillére és az európai zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz és segítenek 
mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

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, a minőségi 
munkahelyek teremtéséhez és társadalmi 
fejlődéshez 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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania.

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

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

Or. en
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Módosítás 164
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak, az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak, 
valamint a szociális jogok európai pillére 
alapelveinek a teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat, valamint a szociális 
innovációt támogató és hosszú távon 
fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges, 
körforgásos és fenntartható 
munkahelyeket teremtő 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 
és az energiaszegénységre tekintettel az 
energiahatékonyság különösen éber 
előmozdításával a 2030-ra teljesítendő 
uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és 
az Unió 2050-ig13 megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
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szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. fr

Módosítás 165
Stelios Kympouropoulos

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 

(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 
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a tudásinnovációs 
közösségek létrehozására, hangsúlyt 
fektetve a digitalizációra és a 
konnektivitásra az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet égisze alatt, amely 
összeköti a kutatóközpontokat, a 
vállalkozói készséget, az egyetemeket és a 
helyi és regionális kormányzatokat azzal a 
célkitűzéssel, hogy intelligens és 
fenntartható átállást hajtsanak végre, 
mivel ezek az eszközök segítik az átállás 
hátrányos mellékhatásainak mérséklését, és 
hozzájárulnak egy fenntartható, 
klímasemleges és körforgásos 
gazdasághoz.

__________________ __________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 

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

foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Or. en

Módosítás 166
Marianne Vind

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 

(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 szociális jogok 
európai pillére és az európai zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat és a munkaerőpiacot 
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, 
valamint a hanyatló termelés által 
súlyosan érintett közvetett iparágak mint a 
beszállítás és a szolgáltatás – 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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
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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.

összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 167
Anne Sander

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 

(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, enyhítve az 
ebből fakadó társadalmi-gazdasági 
hatásokat és a munkavállalókat és a 
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

társadalom szövetét érintő 
következményeket. A beruházások 
listájának a zöld megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek a 
fenntartható gazdasági növekedés 
érdekében 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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

__________________ __________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 

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

Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Or. fr

Módosítás 168
Sandra Pereira, Marc Botenga

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 

(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, tisztességes 
foglalkoztatást előmozdító és hosszú távon 
fenntartható beruházásokat. A tisztességes 
munkahelyi körülmények előmozdítását 
célzó intézkedéseken alapuló, 
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 az érintett 
régiók ipari átalakításához kell kötni, 
megelőzve ezzel a foglalkoztatási szint 
strukturális csökkentését. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és jogokkal való kiterjesztése 
és a környezetkárosodás kiküszöbölése 
mellett a 2030-ra teljesítendő uniós 
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technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az 
Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. pt

Módosítás 169
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

(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 
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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 
magas kibocsátással járó ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
szennyező tevékenység fokozatos 
megszüntetéséhez, és amikor csak 
lehetséges, az alacsonyabb kibocsátású 
tevékenységre való átálláshoz kell kötni. 
Az 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-ig13 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új, 
piackész és költséghatékony technológiák, 
új eljárások vagy termékek bevezetése 
révén kell újfajta tevékenységeket 
előmozdítania. Különös figyelmet kell 
fordítani az Európai horizont 
szinergiáinak támogatása által a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

__________________ __________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 

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

Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Or. en

Módosítás 170
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 

(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 zöld munkahelyeket 
célzó szakképzéseket. 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 kell kötni 
(ami által alacsony kibocsátású 
energiaforrás biztosítható), továbbá a 
kibocsátási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez. 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-ig13 
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technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 171
Andrea Caroppo

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 

(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 listáján prioritást kell 
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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 új 
termékek bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

élvezniük az új munkahelyek teremtését, 
valamint a helyi gazdaságokat támogató és 
hosszú távon fenntartható 
beruházásoknak. 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 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák és új eljárások, termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania, 
amennyiben biztosítják a foglalkoztatás 
fenntartását és növelését, valamint a 
környezetkárosodás kiküszöbölését. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
innovációt és a kutatást, valamint a fejlett 
és fenntartható technológiáknak többek 
között a digitalizáció és a konnektivitás 
terén való bevezetését előmozdító 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek megszüntetni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

__________________ __________________
13Tiszta 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) 

13Tiszta 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) 
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773 final. 773 final.

Or. it

Módosítás 172
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo

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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 

(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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
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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.

figyelmet kell fordítani a társadalmi 
hatású beruházásokra és a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre is, azzal a feltétellel, hogy 
a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 173
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 

(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 
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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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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 fokozatos 
megszüntetés stratégiájához kell kötni, 
amelyet világosan meg kell határozni a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervben. 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-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció, a konnektivitás és az 
intelligens mobilitás 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.

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

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

Or. en
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Módosítás 174
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-ból támogatást kell 
továbbá biztosítani a társadalmi, oktatási, 
egészségügyi és kulturális projektekre 
irányuló beruházások számára, különösen 
azokban a régiókban, amelyek gazdasága 
intenzív szén-dioxid-kibocsátású, és 
amelyeket érint az erőforrás-hatékony és 
karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás. A támogatásra 
jogosult régiókban fennálló 
esélyegyenlőtlenségek különösen az 
oktatáshoz, a kultúrához, valamint a 
közösségi, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
nyilvánulnak meg. Az erős helyi 
közösségek kialakítása, amely összeköti a 
különböző generációkat, továbbá a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
hátrányos megkülönböztetés nélküli 
társadalmi integrációja hozzájárulhat a 
gazdasági lehetőségek javításához és a 
társadalmi fejlődéshez, és megalapozhatja 
a mindenki számára méltányos átállást. 
Mindez biztosíthatja, hogy az átállás által 
érintett régiókban élő emberek - és köztük 
a helyi gazdasági fejlődés és a szociális 
piacgazdaság szempontjából 
kulcsfontosságú szociális gazdaságban 
dolgozók - számára elérhetőek legyenek a 
színvonalas közszolgáltatások és általános 
érdekű szolgáltatások, és így garantálható 
legyen a társadalmilag méltányos, senkit 
hátra nem hagyó átállás.

Or. en

Módosítás 175
Radan Kanev
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Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-ból támogatást kell 
továbbá biztosítani a társadalmi, oktatási, 
egészségügyi és kulturális projektekre 
irányuló beruházások számára, különösen 
azokban a régiókban, amelyek gazdasága 
intenzív szén-dioxid-kibocsátású, és 
amelyeket érint az erőforrás-hatékony és 
karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás. A támogatásra 
jogosult régiókban fennálló 
esélyegyenlőtlenségek különösen az 
oktatáshoz, a kultúrához, valamint a 
közösségi, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
nyilvánulnak meg. Az erős helyi 
közösségek kialakítása, továbbá a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
hátrányos megkülönböztetés nélküli 
társadalmi integrációja hozzájárulhat a 
gazdasági lehetőségek javításához, és 
megalapozhatja a mindenki számára 
méltányos átállást Mindez biztosíthatja, 
hogy az átállás által érintett régiókban élő 
emberek - és köztük a helyi gazdasági 
fejlődés és a szociális piacgazdaság 
szempontjából kulcsfontosságú szociális 
gazdaságban dolgozók - számára 
elérhetőek legyenek a színvonalas 
közszolgáltatások és általános érdekű 
szolgáltatások, és így garantálható legyen 
a társadalmilag méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállás.

Or. en

Módosítás 176
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

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

(10a) A klímaváltozás kezelése és a 
klímasemleges gazdaság elérése 
érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell 
az erős körforgásos biogazdaság 
kialakítását és a szükséges készségek, 
tudások, innováció és új üzleti modell 
kifejlesztését.

Or. en

Módosítás 177
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz  – 
különösen odafigyelve azokra a 
fiatalokra, akik nem dolgoznak, nem 
folytatnak tanulmányokat, és 
szakképzésben sem vesznek részt (NEET-
ek). Hangsúlyozni kell, hogy az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), mivel az európai szolidaritás 
eszköze, átképzésük, képzésük és a munka 
világába való visszailleszkedésük során 
kíséretet nyújt azoknak a 
munkavállalóknak, akik munkahelyüket a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
miatt vesztették el. Ebben az értelemben a 
MÁTA-t, a közös célokban osztozva, az 
EGAA által a tagállamok munkavállalói 



AM\1204978HU.docx 91/136 PE652.272v01-00

HU

érdekében folytatott intézkedésekkel 
koherens módon kell végrehajtani.

Or. fr

Módosítás 178
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállás 
megvalósításához legnagyobb 
valószínűséggel támogatásra szoruló 
csoportok védelme érdekében a MÁTA-
nak továbbá ki kell terjednie az érintett 
munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére, különös tekintettel az 
[ESZA+ rendelet] meghatározása szerint 
leginkább kiszolgáltatott emberekre, azzal 
a céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, ágazatokon átívelően 
megvalósítsa a nemek közötti egyensúlyt, 
továbbá biztosítsa a jövőorientált 
ágazatokat és foglalkoztatást célzó aktív 
munkaerőpiaci és készségfejlesztési 
politikákat, támogassa az átállás által 
érintetteket, személyre szabott 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresők valamennyi csoportjának, 
hátrányos megkülönböztetés nélküli, 
egyenlő hozzáférést biztosítson 
mindannyiuk számára, és hozzájáruljon 
aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz, 
valamint a dolgozók kivásárlási 
projektjeinek előmozdításához.

Or. en
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Módosítás 179
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. Rendkívül 
fontos, hogy az erőfeszítések az érintett 
régiók gazdasági fellendítésére 
összpontosuljanak, ahelyett, hogy a 
munkavállalók mobilitására 
számítanának, kockáztatnák az 
elnéptelenedést. Előnyben kell részesíteni 
az átképzést, amelyet a regionális 
munkaerőpiac igényeihez kell igazítani, 
különös tekintettel a munkahelyi 
átképzésre, vagy a részmunkaidős 
foglalkoztatás és a részidős átképzés 
kombinációjára.

Or. en

Módosítás 180
Marianne Vind

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 

(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 
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való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

való alkalmazkodásban a zöld ágazatban 
való minőségi munkahelyek teremtésében, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. A 
támogatást megfelelő időn belül kell 
nyújtani, hogy biztosítsák a 
munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének lehetőségét, mielőtt 
munkanélkülivé válna.

Or. en

Módosítás 181
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. Ezen 
túlmenően a Bizottságot felkérik, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
olyan idő- és helyspecifikus kedvező 
feltételek megteremtésében az 
ökoszisztémák számára, amelyek vonzóak 
lehetnek az innovatív vállalkozások 
számára és fenntarthatják azokat.

Or. en

Módosítás 182
Jeroen Lenaers
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. A 
határokon átívelő munkaerőpiac teljes 
kapacitásának elérése érdekében a 
szomszédos tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi hatóságainak együtt 
kell működnie, hogy segítsék az érintett 
dolgozókat.

Or. en

Módosítás 183
Radan Kanev

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 is azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak elsősorban azt 
kell célul tűznie, hogy a polgárok a már 
meglévő szakértelmüket és végzettségüket 
fejlesszék és használják ki, és emellett ki 
kell terjednie az érintett munkavállalók 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési 
segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz.
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Or. en

Módosítás 184
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 185
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) 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, illetve hogy a zöld 
gazdaság céljaira alkalmas új 
képesítéseket szerezzenek, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.
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Or. en

Módosítás 186
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 is azzal a céllal, hogy 
segítse őket az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(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 
tanácsadási, támogatási szolgáltatási és 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

Or. en

Módosítás 187
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által legkedvezőtlenebbül érintett 
polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak 
ki kell terjednie az érintett munkavállalók 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési 
segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz.

Or. it
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Módosítás 188
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) 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 helyzetekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá megkönnyítse 
aktív munkaerőpiaci befogadásukat, 
biztosítva, hogy munkaváltáskor nem 
esnek ki onnan. 

Or. pt

Módosítás 189
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) 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 és tanácsadási segítséget 
nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz.

Or. en
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Módosítás 190
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A MÁTA-nak fontos szerepe van a 
gazdasági következményeken túlmutató 
társadalmi következmények kezelésében, 
ezért nem szabad rá pusztán üzleti 
beruházási eszközként tekinteni. Az 
átállás próbára teheti az érintett régiókat 
és az ott élő embereket. Nemcsak a 
munkahelyek megszűnése jelent 
kockázatot, hanem a helyi adóbevételek 
csökkenése és a munkavállalók 
elvándorlása is, ez utóbbi pedig a fiatal és 
idősebb korosztályok lemaradásához, 
valamint egyes szolgáltatások 
megszűnéséhez is vezethet (különösen a 
szénbányászok esetében). A társadalmilag 
méltányos, senkit hátra nem hagyó átállás 
biztosításához ezért alapvető fontosságúak 
a szociális infrastruktúrát célzó 
beruházások, amelyek megteremtik az 
érintett területeken élő emberek számára a 
színvonalas szolgáltatásokat, valamint 
ellensúlyozzák a megszűnő 
szolgáltatásokat. A MÁTA-nak ki kell 
terjednie a recesszió megakadályozását, a 
változások helyi lakosság szintjén történő 
elfogadtatását, valamint a helyi közösségi 
szereplők, az egészségügyi, illetve szociális 
szolgáltatások infrastruktúrája és a helyi 
demokrácia terén megvalósuló 
fejlesztéseket célzó intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 191
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius



AM\1204978HU.docx 99/136 PE652.272v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
MÁTA által finanszírozott prioritások 
végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének 
megfelelően hozzájáruljon a férfiak és 
nők közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához. 
Értékelések rámutattak arra, hogy az 
operatív programok valamennyi szintjén, 
valamint e programok előkészítése, 
nyomon követése, végrehajtása és 
értékelése valamennyi szakaszában fontos 
időben és következetesen figyelembe venni 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzéseket, egyúttal biztosítva, hogy 
egyedi fellépéseket tegyenek a nemek 
közötti egyenlőségnek, az egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazás 
alapelvének, a nők gazdasági 
függetlenségének, az oktatásnak és a 
továbbképzésnek, illetve az erőszak 
áldozatául esett nők munkaerőpiaci és 
társadalmi visszailleszkedésének 
előmozdítására is

Or. en

Módosítás 192
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A MÁTA-nak fontos szerepe van a 
gazdasági következményeken túlmutató 
társadalmi következmények kezelésében, 
ezért nem szabad rá pusztán üzleti 
beruházási eszközként tekinteni. Az 
átállás próbára teheti az érintett régiókat 
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és az ott élő embereket, különösen a 
legkiszolgáltatottabbakat. Nemcsak a 
munkahelyek megszűnése jelent 
kockázatot, hanem a helyi adóbevételek 
csökkenése, az agyelszívás és a 
munkavállalók elvándorlása is, ez utóbbi 
pedig a fiatal és idősebb korosztályok 
lemaradásához, valamint egyes 
szolgáltatások megszűnéséhez is vezethet 
(különösen a szénbányászok esetében). A 
társadalmilag méltányos, senkit hátra 
nem hagyó átállás biztosításához ezért 
alapvető fontosságúak a szociális és 
állami infrastruktúrát célzó beruházások, 
amelyek megteremtik az érintett 
területeken élő emberek számára a 
színvonalas szolgáltatásokat, valamint 
ellensúlyozzák a megszűnő 
szolgáltatásokat. A MÁTA-nak ki kell 
terjednie a recesszió megakadályozását, a 
változások helyi lakosság szintjén történő 
elfogadtatását, valamint a helyi közösségi 
szereplők, az egészségügyi, illetve szociális 
szolgáltatások infrastruktúrája és a helyi 
demokrácia terén megvalósuló 
fejlesztéseket célzó intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 193
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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

és a tisztességes foglalkoztatáshoz. A kkv-
któl eltérő vállalkozások esetében csak 
akkor támogatható termelőberuházás, ha az 
szükséges átállás következtében történő 
munkahely-megszűnések 
megakadályozásához, és jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
munkahelyvédelmet eredményeznek. Az 
ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben.

__________________ __________________
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.).

Or. pt
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Módosítás 194
Radan Kanev

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 az 
szükséges átállás következtében történő 
munkahely-megszűnések mérsékléséhez, 
és jelentős számú munkahely 
létrehozásával vagy védelmével jár, és nem 
vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem 
annak az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 

(12) Az átállás megvalósításához 
további támogatást igénylő területek 
diverzifikációjának megkönnyítése 
érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a 
zöld és fenntartható kkv-kba történő, 
munkahelyteremtési potenciállal bíró 
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 zöld, tisztességes és fenntartható 
foglalkoztatáshoz, miközben elismerik, 
értékelik és fejlesztik a helyi emberi 
erőforrások készségeit és képzettségét. A 
kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak 
akkor támogatható termelőberuházás, ha 
emellett a munkahelyek átállás 
következtében történő megszűnése jelentős 
számú munkahely létrehozásával vagy 
alkalmazkodásának támogatásával jár, ha 
támogatja a MÁTA átfogó célját, azaz az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, körforgásos gazdaságra 
való átállás felgyorsítását vagy jelentős 
számú munkahely átalakítását támogatja, 
és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve 
nem annak az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, feltéve, 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 tisztességes és fenntartható 
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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.

munkahely védelmét eredményezik. Az 
ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben, 
továbbá a beruházásoknak 
fenntarthatónak kell lenniük, és 
összhangban kell lenniük az „először az 
energiahatékonyság” elvvel, emellett 
pedig a MÁTA alkalmazási köréből ki kell 
zárni minden olyan beruházást, amely a 
fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájára 
irányul. 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. 

__________________ __________________
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.).

Or. en

Módosítás 195
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek (12) Az átállásban érintett területek 
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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 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.

gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat és különösen az 
induló vállalkozásokat és a szociális 
innováció terén tevékenykedő 
vállalkozásokat. 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. Cél itt is a jövő 
ágazataiban történő fenntartható és 
minőségi munkahelyek megteremtése, 
valamint a társadalmi befogadás 
elősegítése. 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, teljes 
összhangban az EGAA által finanszírozott 
intézkedésekkel. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások csakis 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 
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termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

__________________ __________________
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.).

Or. fr

Módosítás 196
Anne Sander

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 

(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 



PE652.272v01-00 106/136 AM\1204978HU.docx

HU

létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
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.

létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. A zöld 
megállapodás által elindított átállásnak 
mindenki javára kell szolgálnia, és nem 
mélyítheti az egyenlőtlenségeket. A vidéki 
térségek figyelembe vételét is prioritásként 
kell kezelni, mivel ezeket a térségeket 
gyakran sújtják jelentős mértékű 
gazdasági nehézségek, és különösen a 
fiatalok számára hiányzik a vonzerejük.

__________________ __________________
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.).

Or. fr
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Módosítás 197
Stelios Kympouropoulos

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 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 

(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 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 
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termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak, különös 
figyelemmel a strukturális változások 
biztosítására és a változásokhoz szükséges 
intézkedésekre. A kivételnek lehetővé kell 
tennie az olyan térségek gazdasági 
fejlődésének támogatását, amelyekben 
átlag felett és hosszú távú a 
munkanélküliség, ezek strukturális, 
gazdasági és társadalmi helyzetére 
tekintettel.

__________________ __________________
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.).

Or. en

Módosítás 198
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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

és a társadalmi fenntarthatósághoz. A 
kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak 
akkor támogatható termelőberuházás, ha 
emellett a munkahelyek átállás 
következtében történő megszűnése jelentős 
számú munkahely létrehozásával vagy 
védelmével jár, és nem vezet 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú tisztességes és fenntartható 
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.

__________________ __________________
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.).
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Or. en

Módosítás 199
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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 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 

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának, 
korszerűsítésének és átalakításának 
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 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 
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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.

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.

__________________ __________________
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.).

Or. en

Módosítás 200
Andrea Caroppo

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 

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

történő megszűnésének új munkahelyek 
létrehozásával vagy a meglévő 
munkahelyek védelmével történő 
felszámolásához, feltéve, hogy a 
beruházás nem vezet egy másik 
tagállamból vagy ugyanazon tagállam 
más területéről való 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó, meglévő ipari létesítményekbe 
történő beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra 
vonatkozóan megállapított 
referenciaértékek teljesítéséhez, továbbá 
nem eredményezik a foglalkoztatási 
helyzet romlását. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A szociális, gazdasági és 
területi kohézió védelme érdekében a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami 
támogatásokra vonatkozóan lefektetett 
uniós szabályoktól való eltérés tárgyát kell 
képeznie, amennyiben a 
mikrovállalkozásoktól és kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra 
korlátozzák, amelyek az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

__________________ __________________
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.).

Or. it
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Módosítás 201
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokat rugalmasan 
kell alkalmazni az átmeneti támogatásra 
jogosult régiókban a zöld, innovatív 
beruházások támogatása érdekében. 
Ennek során figyelembe kell venni a 
támogatásra jogosult régiók szerkezeti 
átalakításának problémáit annak 
biztosítása érdekében, hogy e régiók 
elegendő rugalmasságot kapjanak 
projektjeik társadalmi és gazdasági 
szempontból fenntartható módon történő 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 202
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az átállás által leginkább érintett 
területek számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a lehető 
leghamarabb aktívan foglalkozzanak a 
kapcsolódó strukturális változásokkal. 
Ennek megfelelően az alkalmazandó 
uniós állami támogatási szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a szükséges 
támogatás a támogatott régiók 
jogállásától függetlenül megengedhető 
legyen.

Or. en
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Módosítás 203
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását. Az ERFA-
ból és az ESZA+-ból való 
pénzátcsoportosítást a MÁTA-ba ki kell 
zárni.

Or. en

Módosítás 204
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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+) 

(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+) 
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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.

vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 205
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

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 

(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.
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ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 206
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. 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. Az egyszerűsítésre 
irányuló célkitűzésnek megfelelően a 
MÁTA alkalmazása nem eredményezhet 
túlzott adminisztratív kényszereket.

Or. fr

Módosítás 207
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
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Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 forrásait meg kell erősíteni 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.

Or. en

Módosítás 208
Sandra Pereira

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 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program javaslatát 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 
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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.

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.

Or. pt

Módosítás 209
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a további forrásokkal bővített 
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, 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.

Or. en
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Módosítás 210
Jeroen Lenaers

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. 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 fent kell 
tartaniuk eredeti célkitűzésüket és 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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, 

(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, 



PE652.272v01-00 120/136 AM\1204978HU.docx

HU

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.

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 lehet 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. 
Ezekről az ERFA-ba és az ESZA+-ba 
történő önkéntes beavatkozásokról 
értesíteni kell a Bizottságot, és 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 212
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

(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 önkéntes 
alapon meg lehet 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 
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művelettípusokkal. rögzített művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 213
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásai 
megerősíthetők 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.

Or. es

Módosítás 214
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
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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.

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 lehet 
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.

Or. it

Módosítás 215
Radan Kanev

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 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony és 
mérhető végrehajtását E tekintetben a 
tagállamok kedvezményezett régióinak a 
releváns érdekelt felekkel együtt – a 
meglévő helyi vállalkozásokat és 
különösen a kkv-k és a nagy energiaipari 
létesítmények alvállalkozóit, a civil 
társadalmat és a helyi közösségeket is 
ideértve – és a Bizottság támogatása 
mellett méltányos területi átállásra 
vonatkozó terveket kell készíteniük, 
amelyben legalább a nemzeti energia- és 
klímatervükkel, az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével 
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régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

összhangban részletesen ismertetik az 
átállás folyamatát, beleértve a 
munkahelyteremtésre irányuló 
intézkedéseket és a helyi szociális 
infrastruktúrát célzó beruházásokat. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett szereplő és 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 A 
tervezési szakaszban teljes mértékben a 
meglévő platformra kell támaszkodni a 
bevált módszerek megosztásához. 

Or. en

Módosítás 216
Anne Sander

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 

(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, 
nevezetesen a helyi és regionális 
szereplőkkel 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, beleértve a 
szociális, gazdasági hatást és a 
munkahely-támogatási intézkedéseket. 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 



PE652.272v01-00 124/136 AM\1204978HU.docx

HU

platform tapasztalataira építenek. cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek, lehetővé 
téve számukra a minél befogadóbb és 
méltányosabb átállást. Ezeknek a 
méltányos területi átállásra vonatkozó 
terveknek a kidolgozásához a szomszédos 
térségekre, beleértve a határokon túli 
területekre gyakorolt negatív hatásokat 
figyelembe vevő globális megközelítés 
szükséges.

Or. fr

Módosítás 217
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony és 
mérhető végrehajtását 2050-ig. E 
tekintetben a tagállamok a releváns 
érdekelt felekkel együtt – szociális 
partnereket, a civil társadalmat és a helyi 
szereplőket is ideértve – és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljaival 
és a szociális jogok európai pillérével 
összhangban részletesen ismertetik az 
átállás folyamatát, beleértve a 
munkahelyteremtésre, továbbképzésre és 
átképzésre irányuló intézkedéseket és a 
helyi szociális és állami infrastruktúrákat 
célzó beruházásokat. A Bizottság e célból 
létrehozza a méltányos átállási platformot, 
amely valamennyi érintett ágazat 
vonatkozásában lehetővé teszi a 
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tapasztalatok, a tanulságok és a bevált 
módszerek két- és többoldalú cseréjét, 
melynek során a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 218
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a zöld átmenethez szükséges 
külső támogatás valódi igényét, a nem 
fenntartható üzleti ciklusoktól való 
jelenlegi függőséget, és biztosítani kell a 
szükséges támogatást a helyi hatóságok 
számára, hogy el lehessen kezdeni 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.

Or. en
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Módosítás 219
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
előkészítését, elindítását és végrehajtását. 
E tekintetben a tagállamoknak a releváns 
érdekelt felekkel való szoros 
együttműködésben, különösen a helyi és 
regionális hatóságokkal, a partnerségi 
elvekkel összhangban, 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.

Or. en

Módosítás 220
Stelios Kympouropoulos

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 

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
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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.

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, és a 
sikeres regionális átállást követően a 
platform beleolvad éghajlattal foglalkozó 
tudományos és innovációs közösségekbe.

Or. en

Módosítás 221
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

(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 szükség esetén 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 
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régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 222
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat 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 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.

Or. it

Módosítás 223
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

(14a) Az átállás és a MÁTA hosszú távú 
hatékonyságának és pozitív hatásainak 
biztosítása érdekében szükség lesz rá, 
hogy a Bizottság adatgyűjtést végezzen a 
különböző ágazatokban és iparágakban az 
új, környezetbarát gazdaság miatti 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében szükséges készségek jobb 
előrejelzéséhez, és különösen a szén-
dioxid-mentesítési forgatókönyvek 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak 
modellezéséhez, valamint a megfelelő 
társadalmi fenntarthatósági 
indikátorokon keresztüli nyomon 
követéshez.

Or. en

Módosítás 224
Radan Kanev

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 szükség lesz rá, 
hogy a Bizottság adatgyűjtést végezzen a 
különböző ágazatokban és iparágakban az 
új, környezetbarát gazdaság miatti 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében szükséges készségek jobb 
előrejelzéséhez, és különösen a szén-
dioxid-mentesítési forgatókönyvek 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak 
modellezéséhez.

Or. en
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Módosítás 225
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett szereplőket és 
területeket, ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítani kell, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság legkésőbb 2050-
ig történő megvalósítása érdekében 
folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények bezárását, illetve 
egyéb kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, továbbá a szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokat 
tartalmazó részletes tervet is be kell 
mutatni. 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, 
lehetőségeit és szükségleteit a szociális 
infrastruktúrára és az átállás 
megvalósításához szükséges 
munkahelyteremtési lehetőségekre is 
kiterjedően, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való, legkésőbb 2050-
ig történő átállással és az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását, és 
emellett azt is garantálja, hogy senki ne 
maradjon le a fejlődés folyamatában. A 
terveknek emellett a meglévő oktatási és 
műszaki lehetőségek alapján meg kell 
határozniuk a régiók legkiszolgáltatottabb 
és legértékesebb emberi és üzleti 
erőforrásait is a fenntartható fejlődés 
előmozdítása érdekében. A meglévő kkv-
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kat, különösen azokat, amelyek 
alvállalkozóként működnek a fosszilis 
tüzelőanyagok előállítása értékláncában, 
a helyi közösségek kulcsfontosságú 
erőforrásának kell tekinteni. 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.

Or. en

Módosítás 226
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre 2050-ig történő 
átállással és a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel, az Egyesült Nemzetek 
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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.

fenntartható fejlesztési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérének 
alapelveivel összhangban álló, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens, fenntartható és minőségi 
munkahelyeket teremtő 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, és figyelembe kell venniük 
azokat a helyzeteket, amelyekben az 
EGAA beavatkozott vagy beavatkozhatna.

Or. fr

Módosítás 227
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett szereplőket és 
területeket, ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítani kell, 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, továbbá a szociális és állami 
infrastruktúrára irányuló beruházásokat 
tartalmazó részletes tervet is be kell 
mutatni, a szociális partnereknek a 
folyamat minden szakaszába való 
bevonásával a megcélzott konkrét igények 
megadásához. Pontosan meg kell határozni 
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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.

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 az 
európai 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 nemzeti MÁTA-
program részét kell képezniük, amelyet a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia.

Or. en

Módosítás 228
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok előállításában érintett 
létesítmények átalakítását vagy bezárását, 
illetve egyéb kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakítását, valamint az új 
munkalehetőségek kialakítását a 
társadalmi kirekesztés elkerülése 
érdekében az érintett területeken. 
Pontosan meg kell határozni ezeket a 
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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.

területeket, amelyeknek a NUTS 2 vagy 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 azok 
biztosítsák a klímasemlegességre való 
átállással és a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel is összhangban álló, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens gazdasági tevékenységek 
koherens kidolgozását ugyanakkor 
megőrizzék a foglalkoztatottság szintjeit. 
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 képezhetik.

Or. en

Módosítás 229
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
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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.

szóban forgó területek gazdasági, 
társadalmi, területi és környezetvédelmi 
kihívásait és szükségleteit, és oly módon 
kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, beleértve a munkahelyi 
foglalkoztatás előmozdítását, a 
munkavállalók átképzését, hogy az 
biztosítsa egy méltányosabb és 
fenntarthatóbb gazdasági és társadalmi 
modell felépítését, valamint a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Or. fr

Módosítás 230
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, valamint a jelentős mértékben 
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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.

ezektől az iparágaktól függő dolgozók és a 
beszállítók továbbképzésének és 
átképzésének segítését. 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.

Or. en


