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Módosítás 231
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, fenntartva és kiterjesztve 
eközben az érintett területeken a 
foglalkoztatási lehetőségeket az inkluzív 
növekedés érdekében. 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) külön programok részeit kell 
képezniük.

Or. en
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Módosítás 232
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15)   Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
3. szintű régióknak kell megfelelniük, 
illetve ezek részeit kell képezniük. A 
terveknek részletesen ismertetniük kell a 
szóban forgó területek kihívásait és 
szükségleteit, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, fenntartva és kiterjesztve 
eközben az érintett területeken a 
foglalkoztatási lehetőségeket a társadalmi 
kirekesztés megelőzése érdekében. 
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



AM\1205199HU.docx 5/138 PE652.310v01-00

HU

Módosítás 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, 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 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, továbbá olyan tevékenységek 
átalakítását, amelyek ipari késztermékeit 
közvetlenül érinti a karbonsemlegességre 
való átállás. 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
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Módosítás 234
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 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 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. it

Módosítás 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
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Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 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 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
sokkhatások mérséklésének prioritást adó, 
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

Módosítás 236
Stelios Kympouropoulos
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Emellett a jelenlegi tervezés szerint 
az irányító hatóságoknak és a 
tagállamoknak 2020 végéig be kell 
nyújtaniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveiket. Ez egy 
végrehajtási akadályt jelent, és mivel e 
tervek elfogadása a finanszírozás 
felszabadításának feltétele, az elfogadásuk 
előtt ezen akadály felszámolása érdekében 
feltételes technikai segítségnyújtási 
előfinanszírozást kell rendelkezésre 
bocsátani, amely egy realisztikus, 
fokozatos és inkluzív átállást céloz meg az 
uniós ághajlati céloknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 237
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pt

Módosítás 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottságnak – az 
arányosság elvével összhangban – 
képesnek kell lennie biztosítani, hogy a 
MÁTA egyedi célkitűzései tekintetében 
gyengén teljesítő régióknak segítséget 
nyújtsanak, hogy túlságosan ne 
maradjanak le, elkerülve ezzel a további 
földrajzi egyensúlyhiány kockázatát, ahol 
a korábban jól teljesítő régiók vagy a zöld 
átállást már megkezdő régiók, illetve a 
széntől vagy más tüzelőanyagoktól 
kevésbé függő régiók több forrást kapnak, 
míg a nem fenntartható 
energiaszerkezettől még mindig jelentősen 
függő vagy a zöld átállás megkezdésével 
késlekedő régiók még jobban elmaradnak, 
és még kevesebb forrást kapnak az 
átállásuk támogatásához.
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Or. en

Módosítás 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 241
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 242
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 243
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 

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

kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 
egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. es

Módosítás 244
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony és körforgásos 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállási folyamat 2050-ig teljesítendő 
végrehajtásához kiegészítő támogatásra 
szoruló közösségeknek és területeknek, és 
hogy lehetőséggé formálja a kihívásokat, 
különösen új, tisztességes, fenntartható és 
környezetbarát munkahelyek létrehozása 
és a munkavállalók tovább- és átképzése 
által, valamint olyan új gazdasági modellt 
támogató oktatás és képzés biztosítása 
révén, amely lehetővé teszi a jólétet és a 
jóllétet, miközben csökkenti az éghajlat és 
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a környezet szempontjából káros 
hatásokat. 

Or. en

Módosítás 245
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
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek, miközben 
hozzájárul az európai szociális modell 
előmozdításához a jelen és a jövő 
nemzedékei számára.

Or. en

Módosítás 246
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 247
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson mind a klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából, mind 
a Covid19-világjárványból adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

Or. it

Módosítás 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1205199HU.docx 15/138 PE652.310v01-00

HU

Módosítás 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 250
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 251
José Manuel Fernandes

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

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”, 
figyelembe véve, hogy a méltányos átállás 
egyik alapvető elemét a regionális átállási 
stratégiák képezik, mivel ezek tervezési 
biztonságot adnak a munkavállalóknak, 
az energiaágazatnak, az iparágaknak, a 
befektetőknek és a közösségeknek.

Or. en

Módosítás 252
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
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
és társadalomra való átállás társadalmi, 
munkaerőpiaci, gazdasági és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók 
és az emberek számára, összhangban a 
globális hőmérséklet-emelkedés jóval 
2 Celsius-fok alá szorítására irányuló 
céllal, miközben erőfeszítéseket tesznek a 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 Celsius-fok 
alatt tartására”.

Or. en
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Módosítás 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 254
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 255
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 256
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
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA a szociális jogok európai 
pillérével és az európai zöld 
megállapodással összhangban valamennyi 
tagállamban támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, és a hozzáférést az EU 
éghajlatvédelmi célkitűzéseinek 
elfogadásától kell függővé tenni.

Or. en

Módosítás 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi olyan 
tagállamban támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, amelynek vannak olyan régiói, 
ahol a méltányos átállás kihívásainak 
leküzdéséhez elengedhetetlen az uniós 
pénzügyi támogatás.

Or. en

Módosítás 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagokra támaszkodó 
tagállamokra.

Or. en

Módosítás 259
Pierre Larrouturou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-

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

as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. Amennyiben 
jelentősen megnövelik a MÁTA pénzügyi 
keretösszegét, a regionális felosztás 
képletét ki lehet igazítani úgy, hogy az 
magában foglaljon minden megcélzott 
régiót, beleértve azokat is, ahol az átállás 
kevésbé közvetlen módon érinti a 
munkavállalókat.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás elérjen minden olyan munkavállalót, akiket 
közvetlenül vagy közvetve érint az átállás, akiknek száma legalább 11 millió, miközben a 
Bizottság javaslata láthatóan mintegy 200 000 munkavállalót tervez támogatni a 
legközvetlenebbül érintett ágazatokban és régiókban (indokolás, 1. oldal), ragaszkodunk 
ahhoz, a 7 év alatt biztosított 7,5 milliárd EUR nem elégséges a kihívások kezeléséhez, 
összevetve például Németországgal, amely 40 milliárd EUR-t biztosít csak a szénintenzív 
régiók átállására; ahhoz is ragaszkodunk, hogy az új előirányzatoknak a Bizottság javaslatán 
felül lehetővé kell tenniük, hogy a MÁTA elérje legalább a 100 milliárd EUR-t 7 év alatt, 
felosztási kritériumokat pedig ebből adódóan ki kell igazítani, hogy támogassanak minden 
olyan munkavállalót, akinek erre minden kétséget kizárólag szüksége van.

Módosítás 260
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A MÁTA összege 
kiegészítő forrást jelent, és semmiképp se 
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csökkentheti a többéves pénzügyi keret 
egyéb alapjaiból e célra szánt összegeket.

Or. fr

Módosítás 261
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 17,88 milliárd EUR („fő 
összeg”), és ezt nem az (EU) .../... rendelet 
[új CPR-rendelet] által fedezett alapokból 
elkülönített összegekből kell 
átcsoportosítani. A fő összeg adott esetben 
további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 24,375 milliárd EUR, amely 
adott esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
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jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. Ezeket az 
erőforrásokat nem szabad csökkenteni 
vagy levonni az (EU).../... rendelet [új 
CPR-rendelet] hatálya alá tartozó 
alapokból.

Or. en

Módosítás 263
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
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon további 18,75 milliárd EUR, 
amely szükség esetén további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. A Méltányos 
Átállást Támogató Alap finanszírozása 
nem történhet más uniós programok 
számára előirányzott források kárára.

Or. en

Módosítás 264
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–

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

2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7,5 milliárd EUR, és azok más 
közösségi alapból nem fedezhetők. A fő 
összeg további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. es

Módosítás 265
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A Covid19-világjárvány után sor kerül a pénzügyi keretösszegnek és a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keret elosztásának a felülvizsgálatára. Ezért még korai abszolút összeget 
meghatározni.

Módosítás 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

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

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

Or. pt

Indokolás

A jelenlegi gazdasági helyzet, amely eltér az akkor uralkodó helyzettől, amikor a Bizottság 
benyújtotta a rendeletre irányuló javaslatát, megköveteli az ehhez az eszközhöz rendelt 
előirányzatok felülvizsgálatát. E körülmények között az előirányzatokat legalább meg kell 
kétszerezni.

Módosítás 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 20 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en
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Módosítás 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett összeg 
legalább 0,35%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni, azzal a 
lehetőséggel, hogy ez a rész a tagállam 
kérésére növelhető legyen a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
sajátosságai alapján.

Or. en

Módosítás 270
Stelios Kympouropoulos

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

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

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

Or. en

Módosítás 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok csak akkor férhetnek 
hozzá a MÁTA-hoz, ha kötelezettséget 
vállalnak a klímasemlegességi cél 2050-ig 
történő elérésére.

Or. en

Módosítás 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve



AM\1205199HU.docx 27/138 PE652.310v01-00

HU

Or. en

Módosítás 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve

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 többletterhet 
jelentene.

Módosítás 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

törölve
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Or. en

Módosítás 275
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, 
a MÁTA számára az uniós költségvetésen 
belül elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
vagy egyéb, az Európai Unió által 
meghatározott és a pénzeszközök 
elosztására irányuló programokból 
származó kiegészítő támogatásra.

Or. it

Módosítás 276
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához, vagy amelyeket a 
Bizottság a 7a. cikkel összhangban a 
sürgősségi alkalmazási mechanizmus 
alapján jóváhagyott.

Or. en



AM\1205199HU.docx 29/138 PE652.310v01-00

HU

Módosítás 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek 
kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott 
egyedi célkitűzéséhez és amelyek 
hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 278
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
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;
b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;
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d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;
e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;
f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;
g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a 
javítás és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;
h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;
i) job-search assistance to 
jobseekers;
j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;
k) technikai segítségnyújtás.
Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.
A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz is, 
azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
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beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;
b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;
d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;
e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;
f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;
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g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a 
javítás és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;
h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;
i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;
j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;
k) technikai segítségnyújtás.
Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.
A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz is, 
azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Or. en
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Módosítás 280
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
a gazdasági átálláshoz kizárólag a 
következő tevékenységeket támogatja, 
amennyiben azok jogosultak a 
támogatásra a ... rendelet 
[fenntarthatósági taxonómia rendelet] 
értelmében:

Or. en

Módosítás 281
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 283
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba, az energiaközösségek 
szervezeteibe és a munkavállalók 
tulajdonában lévő szövetkezetekbe – 
történő, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 

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

innovációval foglalkozó vállalkozásokba – 
történő, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Or. fr

Módosítás 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
és az új munkahelyek létrehozásához 
hozzájáruló termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 287
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, tisztességes és 
fenntartható munkahelyek létrehozásához 
vezető, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező fenntartható 
beruházások;

Or. en

Módosítás 288
Andrea Caroppo
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ügynökségek, szervezetek és 
közjogi szervek beruházásai a gazdasági 
tevékenység és a munkahelyteremtés 
ösztönzése érdekében;

Or. pt

Módosítás 290
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az innováció négyes tengelye 
mentén támogatott közösségek: 
kormányzat, vállalkozások, felsőoktatás és 
kutatóközpontok;

Or. en
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Módosítás 291
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) beruházások a megújuló 
energiába, az ökologizálásba és a zöld 
infrastruktúra építésébe és 
karbantartásába, valamint a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 292
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) jövőorientált, fenntartható 
ágazatokban új vállalkozásokat – köztük 
üzleti inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

Or. en

Módosítás 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat és szociális 
vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások, a 
mikrofinanszírozáson keresztül is;
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Or. en

Módosítás 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat – létrehozó beruházások; 

Or. pt

Módosítás 295
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) olyan fenntartható kutatási és 
innovációs tevékenységekbe való és a 
fejlett technológiák átadását előmozdító 
beruházások, amelyek lehetővé teszik a 
teljesen megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállást;

Or. en

Módosítás 296
Andrea Caroppo

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

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

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

Or. it

Módosítás 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az olyan vállalkozások fejlesztését 
előmozdító, szociális hatású beruházások, 
amelyek pozitív szociális hatást fejthetnek 
ki közvetlen környezetükben, alternatív 
jövedelemforrásokat biztosítva a zöldebb 
gazdaságra való átállásban érintett 
polgároknak;

Or. en

Módosítás 298
Alex Agius Saliba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, ezen belül a 
fenntartható mobilitásra és a közlekedési 
ágazat dekarbonizációjára irányuló 
beruházások, valamint az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
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energiára irányuló beruházások;

Or. en

Indokolás

Különösen fontos biztosítani, hogy a beruházásokat ott hajtsák végre, ahol a legjelentősebb 
dekarbonizációs erőfeszítésekre van szükség, és náhány tagállamban továbbra is a 
közlekedési ágazat az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legnagyobb forrása. A MÁTA ezen 
módosítása támogatni fogja a tagállamokat abban, hogy ott ruházzanak be, ahol arra a 
legnagyobb szükség van, miközben holisztikus módon közelítik meg az átállásból adódó 
társadalmi-gazdasági kihívásokat, mint amilyen többek között az elektrotechnikusok, 
mérnökök képzése és/vagy a zöld készségek iránti igény. 

Módosítás 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, a szénről a 
földgázra mint átmeneti energiaforrásra 
való átállásra, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 300
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 

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

környezetbarát szállítási módok 
bevetésére, valamint az 
energiahatékonyságra irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energiaszegénység és a 
légszennyezés csökkentésére irányuló 
beruházások, a távfűtési beruházásokon 
és a szénen alapuló egyéni fűtési 
megoldások megszüntetésén keresztül;

Or. en
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Módosítás 303
Andrea Caroppo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a városi térségekben a 
fenntarthatóbb mobilitási módokra való 
modális váltást előmozdító beruházások, 
beleértve az innovatív és intelligens 
árumobilitási megoldásokat;

Or. en

Módosítás 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földgáz és hidrogén 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

Or. en

Módosítás 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) beruházások az alacsony 
kibocsátású távfűtés minden típusába;

Or. en
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Módosítás 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) atomerőművek építésére irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 307
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások és 
különösen azok a mikro- és 
kisvállalkozásokat célzó beruházások, 
amelyek figyelembe veszik az erőforrás- és 
energiahatékonyságra vonatkozó 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 308
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra, a digitális 
konnektivitásra, jövőorientált 
infrastruktúrára és digitális innovációra 
irányuló beruházások;

Or. en
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Módosítás 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) beruházások a szociális és 
egészségügyi infrastruktúrába, valamint a 
jó minőségű, fenntartható és megfizethető 
szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő és 
megfelelő idejű hozzáférés javítása;

Or. en

Módosítás 310
Andrea Caroppo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) meglévő ipari létesítményekbe – 
többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU 
ETS) hatálya alá tartozó létesítményekbe 
– történő új beruházások;

Or. it

Módosítás 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elv teljes körű alkalmazásának és 
tiszteletben tartásának biztosítása mellett;

Or. fr

Módosítás 312
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) beruházások az intelligens és 
energiahatékony helyi közlekedési 
infrastruktúrába;

Or. en

Módosítás 314
Radan Kanev
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) olyan beruházások, amelyek 
minden közlekedési módban 
hozzájárulnak a kibocsátáscsökkentéshez;

Or. en

Módosítás 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) beruházás a szociális 
innovációkba;

Or. en
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Módosítás 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a fenntartható multimodális városi 
mobilitásra irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 318
Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a fosszilis tüzelőanyagokra épülő 
ágazatokban a csökkenő foglalkoztatás 
által érintett munkavállalók, valamint a 
visszaeső termelés által súlyosan érintett 
szállítók és szolgáltatók továbbképzése és 
átképzése;

Or. en

Módosítás 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók és az átállási 
folyamatból adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági kihívásokkal szembesülő 
tevékenységi területeken alkalmazott vagy 
korábban alkalmazott álláskeresők 
továbbképzése és átképzése;
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Or. en

Módosítás 320
Alex Agius Saliba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése különösen azokban az 
ágazatokban, ahol az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás a legnagyobb kibocsátási 
forrás egy tagállamban;

Or. en

Indokolás

Ott kell beruháznunk, ahol arra a legnagyobb szükség van, miközben holisztikus módon 
közelítik meg az átállásból adódó társadalmi-gazdasági kihívásokat, mint amilyen többek 
között az elektrotechnikusok, mérnökök képzése és/vagy a zöld készségek iránti igény.

Módosítás 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) beruházások a körforgásos 
biogazdaságba;

Or. en

Módosítás 322
Anne Sander

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

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség – többek 
között földrajzi mobilitási támogatás – 
olyan álláskeresőknek, akik korábban az 
érintett és az átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő tevékenységi 
területen dolgoztak;

Or. fr

Módosítás 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek, különös figyelemmel a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő (NEET) 
fiatalokra;

Or. fr

Módosítás 324
Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek, összekapcsolva olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedésekkel, 
amelyek a jövőorientált szektorokban 
történő foglalkoztatásra irányulnak;

Or. en



PE652.310v01-00 50/138 AM\1205199HU.docx

HU

Módosítás 325
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségei 
álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) tanácsadás, támogató 
szolgáltatások és munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és 
tanácsadás álláskeresőknek;

Or. en
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Módosítás 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és 
készségfejlesztés álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 329
Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása és a nemzeti 
szociális partnerek aktív bevonása az 
átállás minden szintjén;

Or. en

Módosítás 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az emberek és közösségek aktív 
munkaerőpiaci befogadása és társadalmi-
gazdasági integrációja;

Or. en
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Módosítás 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) ka) minden egyéb konkrét 
intézkedés, amelyekről az érintett területre 
vonatkozóan a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok, a tagállamok és az Európai 
Bizottság állapodtak meg, és amelyek 
összhangban vannak a regionális 
fejlesztési stratégiákkal, és hozzájárulnak 
a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
uniós gazdaságra való átálláshoz;

Or. en

Módosítás 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) továbbképzés és átképzés nemcsak 
a munkavállalók, hanem az álláskeresők, 
különösen a nem kellően kihasznált vagy 
alacsony oktatási szinttel rendelkező 
személyek számára is a környezetbarát és 
erőforrás-hatékony társadalomra való 
méltányos átállás megvalósítása során 
fellépő készséghiány áthidalása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

ka) minden egyéb konkrét intézkedés, 
amely hozzájárul a MÁTA méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
foglalt egyetlen egyedi célkitűzéséhez, 
amelyről a tagállamok és az érintett 
területek illetékes hatóságai állapodtak 
meg, és amelyet az Európai Bizottság 
jóváhagyott;

Or. en

Módosítás 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják, és megfelelnek a 
szociális jogok európai pillére elveinek, 
valamint lehetővé teszik a minőségi, 
fenntartható munkahelyek létrehozását és 
a nagyobb mértékű társadalmi befogadást. 
A szóban forgó beruházások csak akkor 
támogathatók, ha szükségesek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem tartják fenn a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

Or. fr
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Módosítás 335
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 336
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az adott területeken a 
mikrovállalkozásoktól és kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz is 
nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy 
az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) 
bekezdésének h) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
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vonatkozó területi terv végrehajtásához. végrehajtásához.

Or. it

Módosítás 337
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
támogatja a szociális beruházásokat, 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének megvalósítását támogató 
beruházásokat is, biztosítva a fogyatékkal 
élő személyek számára a részvételt és az 
akadálymentességet a következők révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) szociális infrastruktúra;
c) oktatási és képzési létesítmények, 
beleértve a koragyermekkori nevelés és 
gondozás létesítményeit, az oktatási 
létesítményeket, a diákszállásokat és a 
digitális felszerelést;
d) szociális lakhatás;
e) egészségügy és tartós ápolás-gondozás, 
beleértve a klinikákat, kórházakat, az 
alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást 
és a közösségi alapú szolgáltatásokat;
f) szociális innováció, beleértve az 
innovatív szociális megoldásokat és 
programokat, amelyek célja a szociális 
hatások és eredmények előmozdítása a 
kapcsolódó területeken; g) a társadalmi 
célú kulturális és hagyományőrző 
tevékenységek;
h) a helyi közösségeket szolgáló 
infrastruktúra, például közösségi és 
önkéntesközpontok;
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i) innovatív egészségügyi megoldások, 
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat 
és az új ápolási-gondozási modelleket.

Or. en

Módosítás 338
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA az (1) bekezdésnek megfelelően 
a munkavállalókat és álláskeresőket célzó 
következő beruházásokat támogatja: 
a) továbbképzés és átképzés nemcsak a 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívüli – és különösen a 
nem kellően kihasznált vagy alacsony 
oktatási szinttel rendelkező – személyek 
számára is a környezetbarát és erőforrás-
hatékony társadalomra való méltányos 
átállás megvalósítása során fellépő 
készséghiány áthidalása érdekében; 
b) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
munkakeresési segítség álláskeresőknek; 
c) jövedelemtámogatás a munka, a képzés, 
az önfoglalkoztatás vagy a nyugdíj között 
átmeneti szakaszban lévő munkavállalók 
számára; 
d) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci 
befogadása; az egyenlő hozzáférés és a 
nemek közötti egyenlőség biztosítása.

Or. en

Módosítás 339
Radan Kanev



AM\1205199HU.docx 57/138 PE652.310v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) (2b) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a szociális 
beruházásokat, ideértve a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítását 
támogató beruházásokat is, biztosítva a 
fogyatékkal élő személyek és leginkább 
elesettek számára a részvételt és az 
akadálymentességet a következők révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) a szociális infrastruktúrát;
c) oktatási és képzési létesítmények, 
beleértve a koragyermekkori nevelés és 
gondozás létesítményeit, az oktatási 
létesítményeket, a diákszállásokat és a 
digitális felszerelést;
d) szociális lakhatás;
e) egészségügy és tartós ápolás-gondozás, 
beleértve a klinikákat, kórházakat, az 
alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást 
és a közösségi alapú szolgáltatásokat;
f) szociális innováció, beleértve az 
innovatív szociális megoldásokat és 
programokat, amelyek célja a szociális 
hatások és eredmények előmozdítása a 
kapcsolódó területeken;
g) a társadalmi célú kulturális és 
hagyományőrző tevékenységek;
h) a helyi közösségeket szolgáló 
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infrastruktúra, például közösségi és 
önkéntesközpontok
i) innovatív egészségügyi megoldások, 
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat 
és az új ápolási-gondozási modelleket.

Or. en

Módosítás 342
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
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a gazdasági átállást célzó 
következő beruházásokat támogatja:
a) a társadalmi szempontból fenntartható 
kkv-kra irányuló beruházások, beleértve 
az induló innovatív vállalkozásokat, az 
energiaközösségek szervezeteit és a 
munkavállalók tulajdonában lévő 
szövetkezeteket, amelyek hozzájárulnak a 
tisztességes és fenntartható 
munkahelyteremtéshez, a gazdasági 
diverzifikálásához és átalakításához;
b) jövőorientált, fenntartható ágazatokban 
társadalmi szempontból fenntartható 
vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
d) megfizethető megújuló energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, ha 
világosan kimutatható, hogy a 
keresletoldali intézkedések elégtelenek, és 
ha ezek a beruházások társadalmi 
szempontól fenntarthatóak, és 
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hozzájárulnak a jó minőségű 
munkahelyek létrehozásához és 
fenntartásához;
e) célzott utólagos energiahatékonysági 
intézkedések az energiaszegénység és a 
rossz lakhatási körülmények kezelésére;
h) a mérgező anyagoktól mentes, 
körforgásos gazdaságnak többek között a 
hulladékmegelőzés, a hulladékcsökkentés, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló, társadalmi 
szempontból fenntartható beruházások.

Or. en

Módosítás 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységek biztosítják, hogy azokban a 
régiókban, amelyek ipari és termelő 
ágazatai átfogó javítást igényelnek, ez ne 
érintse strukturálisan a foglalkoztatást, és 
intézkedéseket hozzanak az induló 
innovatív vállalkozások előmozdítására, a 
meglévő struktúrák javítására és a 
munkaerő megfelelő átképzésére. 

Or. pt

Módosítás 344
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
4 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően támogatja a szociális 
beruházásokat, ideértve a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítását 
támogató beruházásokat is, biztosítva a 
fogyatékkal élő személyek számára a 
részvételt és az akadálymentességet a 
következők révén:
a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;
b) szociális és közcélú infrastruktúra;
c) oktatási és képzési létesítmények, 
beleértve a koragyermekkori nevelés és 
gondozás létesítményeit, az oktatási 
létesítményeket, a diákszállásokat és a 
digitális felszerelést;
d) energiahatékony szociális lakhatás, 
amely hozzájárulhat az energiaszegénység 
leküzdéséhez is;
e) egészségügy és tartós ápolás-gondozás, 
beleértve a klinikákat, kórházakat, az 
alapellátást, az otthoni ápolás-gondozást 
és a közösségi alapú szolgáltatásokat;
f) szociális innováció, beleértve az 
innovatív szociális megoldásokat és 
programokat, amelyek célja a szociális 
hatások és eredmények előmozdítása a 
kapcsolódó területeken;
g) a társadalmi célú kulturális és 
hagyományőrző tevékenységek, amelyek 
lehetővé teszik a hagyományok tisztelete 
és az innováció közötti egyensúlyt, és 
előmozdítják a közösséghez tartozás 
élményét és az identitást;
h) a helyi közösségeket szolgáló, 
nemzedékeket összekötő infrastruktúra, 
például közösségi és önkéntesközpontok;
i) innovatív egészségügyi megoldások, 
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat 
és az új ápolási-gondozási modelleket.
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Or. en

Módosítás 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) (2c) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a munkavállalókat és 
álláskeresőket célzó következő 
beruházásokat támogatja:
a) továbbképzés és átképzés nemcsak a 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívüli és attól messze 
álló – és különösen a nem kellően 
kihasznált vagy alacsony oktatási szinttel 
rendelkező és a hagyományos oktatási és 
képzési lehetőségekhez nem egyenlő 
hozzáféréssel rendelkező – személyek 
számára is a környezetbarát és erőforrás-
hatékony társadalomra való méltányos 
átállás megvalósítása során fellépő 
készséghiány áthidalása érdekében;
b) a jövőorientált ágazatokat és 
foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikák, valamint 
személyre szabott és emberközpontú 
munkakeresési segítség álláskeresőknek;
c) jövedelemtámogatás a munka, a képzés, 
az önfoglalkoztatás vagy a nyugdíj között 
átmeneti szakaszban lévő munkavállalók 
számára;
d) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci 
befogadása; az egyenlő hozzáférés és aktív 
elérés biztosítása a munkaerőpiactól 
messze álló személyek számára, mint 
amilyenek a hajléktalanok, továbbá a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása.

Or. en
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Módosítás 346
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
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A MÁTA az (1) bekezdésnek 
megfelelően a munkavállalókat és 
álláskeresőket célzó következő 
beruházásokat támogatja:
a) továbbképzés és átképzés nemcsak a 
munkavállalók, hanem a 
munkaerőpiacon kívüli – és különösen a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok, 
tartós munkanélküliek és a nem kellően 
kihasznált vagy alacsony oktatási szinttel 
rendelkező – személyek számára is a 
munkaerőben tapasztalható 
egyensúlyhiány felszámolása, valamint a 
környezetbarát és erőforrás-hatékony 
társadalomra való méltányos átállás 
megvalósítása során fellépő készséghiány 
áthidalása érdekében;
b) a jövőorientált ágazatokra és a 
fenntartható foglalkoztatásra irányuló 
aktív munkaerő-piaci és készségfejlesztő 
intézkedések, valamint munkakeresési 
segítség álláskeresőknek, beleértve az 
átképzés és készségfejlesztést és/vagy a 
más munkahelyek vagy iparágak felé 
történő közvetítést;
c) jövedelemtámogatási intézkedések és 
szociális védelem a munkavállalók 
számára a munkahely, a képzés, az 
önfoglalkoztatás és a nyugdíjazás közötti 
átmeneti időszakban, különös hangsúlyt 
helyezve a dolgozói szegénységre és a 
szegénység kockázatának kitett 
munakvállalókra;
d) a munkakeresők aktív befogadása; az 
egyenlő hozzáférés és a nemek közötti 
egyenlőség biztosítása, ideértve az azonos 
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munkáért járó egyenlő díjazás elvét is.

Or. en

Módosítás 347
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
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Módosítás 350
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek leszerelése, építése, 
élettartamuk meghosszabbítása, illetve 
atomerőművekbe való beruházások 
bármilyen formában, továbbá a nukleáris 
hulladék kezelése vagy tárolása;

Or. en
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Módosítás 351
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások;

törölve

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

Or. it

Módosítás 352
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások;

törölve

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

Or. en
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Módosítás 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások;

törölve

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

Or. en

Módosítás 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások;

törölve

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

Or. en



PE652.310v01-00 68/138 AM\1205199HU.docx

HU

Módosítás 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azok a beruházások, amelyek nem 
biztosítják a megállapodásokon és 
kollektív tárgyaláson alapuló tisztességes 
foglalkoztatást jobb fizetésekkel és a 
munka és a magánélet közötti kielégítőbb 
egyensúllyal;  

Or. pt

Módosítás 356
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 357
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
szállításával, forgalmazásával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások; 
mivel energiabiztonsági és 
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nemzetbiztonsági megfontolások alapján a 
beruházási terv részét képezi az, hogy a 
szénerőműveket áthidaló technológiaként 
és stratégiai energiatartalékként földgázra 
állítsák át, illetve fenntartsák a 
széntermelés és szénégetés lehetőségét, ezt 
a részt a nemzeti költségvetés 
hozzájárulásából vagy más 
tőkerészesedési formákkal kell 
finanszírozni. 

Or. en

Módosítás 358
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
a széntüzelésű erőművek gáztüzelésű 
erőművekre történő átkapcsolását szolgáló 
beruházásokat, összekapcsolva azokat 
olyan új fejlesztésű helyi szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási létesítményekkel, 
amelyek teljesen semlegesítik a 
kibocsátásukat;

Or. en

Módosítás 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 

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

forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások a 
földgáz mint a szén és a zöld energia 
közötti átmeneti, köztes tüzelőanyag 
kivételével;

Or. en

Módosítás 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
a tiszta szén- és hidrogéntechnológiák 
projektjei részeként felhasznált 
tüzelőanyagokat;

Or. en

Módosítás 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az átmeneti időszakban fontos a földgáz használata.
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Módosítás 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 363
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
5 cikk – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan projektekbe történő 
beruházások, amelyek nem tartják be a 
munkavállalókra vonatkozó munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági normákat;

Or. en

Módosítás 364
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem adható uniós finanszírozás fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelését vagy 
tőzegtermelést célzó új 
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kezdeményezésekhez kapcsolódó 
tevékenységekhez, beleértve az adott 
terület NUTS 2. szintű régiójában 
átmenetileg leszerelt kitermelő 
létesítmények újranyitását a program 
időtartama alatt.
Azonban a tagállamok a megfelelő 
beruházási terveikben energiabiztonsági 
vagy nemzetbiztonsági megfontolások 
alapján nemzeti finanszírozást adhatnak 
ezeknek a tevékenységeknek.

Or. en

Módosítás 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, prioritást adva a kohéziós 
politika alapján kevésbé fejlett régióknak, 
ahol az érintett területek találhatók, a 7. 
cikknek megfelelően kidolgozott és a 
Bizottság által valamely program vagy 
programmódosítás részeként jóváhagyott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervek alapján. A programozott források 
egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg.

Or. pt

Módosítás 366
Stelios Kympouropoulos

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

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve az (EU).../... [új CPR] 
rendelet hatálya alá tartozó programon 
belüli egy vagy több prioritásként jelennek 
meg.

Or. en

Módosítás 367
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat.

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.
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Módosítás 372
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat.

Or. en

Módosítás 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat. Az ERFA-
ból vagy ESZA+-ból a MÁTA-ba 
átcsoportosított pénzt ki kell zárni.

Or. en
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Módosítás 374
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat.

Or. en

Indokolás

Az ESZA+ már túl kicsi e feladatok finanszírozásához, a MÁTA társfinanszírozása pedig 
jelentős negatív hatást gyakorolhat a veszélyeztetett csoportokra, például a munkanélküliekre 
és alacsony jövedelmű csoportokra, valamint azokra a projektekre, amelyeket az ESZA+-ból 
finanszíroznak.

Módosítás 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat.
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támogatás összegének.

Or. pt

Módosítás 376
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban a tagállamok által 
átcsoportosított esetleges forrásokat.

Or. it

Módosítás 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeket 
kiegészítik ERFA- és ESZA+-forrásokkal. 
Ebben az esetben ezeket az erőforrásokat 
szerepeltetni kell az ERFA és az ESZA+ 
tematikusan koncentrált szintjein.
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MÁTA-ból nyújtott támogatás összegének.

Or. en

Módosítás 378
Jeroen Lenaers

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

teljes összege legfeljebb háromszorosa a 
MÁTA-ból nyújtott támogatás összegének.

Or. en

Módosítás 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében finanszírozott támogatható 
projektek, amelyek hozzájárulnak a 
2. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez, az adott költségek legfeljebb 
80%-át kaphatják meg.

Or. en
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Módosítás 382
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes helyi és regionális hatóságaival 
együttműködve az (EU).../... [új CPR] 
rendelet 6. cikkében meghatározott 
partnerségi elvnek megfelelően egy vagy 
több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

Az átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozása előtt nyilvános konzultációt 
kell folytatni minden érintett érdekelt 
féllel, köztük a helyi közösségekkel, az 
adott ipari szövetségekkel, egyetemekkel 
és kutatóintézetekkel stb. a tervek 
tartalmáról.

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

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

Módosítás 383
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. fr
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Módosítás 384
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru



PE652.310v01-00 84/138 AM\1205199HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 386
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
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

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

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

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

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

Or. pt

Módosítás 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 

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

európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 2. vagy 3. 
szintjének („NUTS 2. szintű régiók vagy 
NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 

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

vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 390
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

különös tekintettel a munkahelyek várható 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. it

Módosítás 391
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 392
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 

a) a klímasemleges gazdaságra való, 
2050-ig megvalósítandó átállás nemzeti 
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ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
valamennyi fosszilis tüzelőanyag 
kivonására vonatkozó konkrét határidőt, a 
szén kivonására vonatkozó 2030 előtti 
határidőt, valamint a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat főbb lépéseinek pontos, 
2030-ra teljesítendő mérföldköveket 
tartalmazó ütemtervét;

Or. en

Módosítás 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatával (a továbbiakban: 
NEKT) összhangban;

Or. en

Módosítás 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve az átállási folyamat 
főbb lépéseinek ütemtervét, amely 
figyelembe veszi a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatát (a 
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ütemtervét; továbbiakban: NEKT);

Or. en

Módosítás 395
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatában (a továbbiakban: 
NEKT) foglaltaknak megfelelően az 
átállási folyamat által rendkívül 
hátrányosan érintett, és az (1) bekezdésnek 
megfelelően a MÁTA-ból támogatandó 
területként való azonosítás indoklása;

Or. it

Módosítás 396
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
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 397
Radan Kanev
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállásból 
adódó kihívások – ideértve az átállás 
társadalmi, munkaerőpiaci, gazdasági és 
környezeti hatásait – és az ezekkel járó 
előnyök, különösen az egészséget és 
jóllétet érintő előnyök felmérése, valamint 
a szóban forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, a munkahelyteremtési 
lehetőségeknek, egyéb társadalmi 
következményeknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása; 

Or. en

Módosítás 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósítandó átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásait –, 
valamint a fosszilis energiától függő 
tevékenységek fokozatos felszámolásából 
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következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

és a szóban forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, 
továbbá az új készségek iránti igényeknek 
és a fejlesztési szükségleteknek és a 2030-
ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

Or. fr

Módosítás 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 400
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 401
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 402
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
7 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 403
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 

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

átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, a kormányzati bevételekre 
gyakorolt esetleges hatásnak, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 405
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 

d) a teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
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hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-
támogatás várható hozzájárulásának 
ismertetése;

nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
következtében felmerülő társadalmi, 
munkaerőpiaci, gazdasági és környezeti 
kihívások és lehetőségek kezeléséhez 
nyújtott MÁTA-támogatás várható 
hozzájárulásának ismertetése a tervezett 
fellépések részletes felsorolásával együtt, 
valamint a meglévő humán erőforrások és 
oktatási és ipari potenciál megőrzése, 
fenntartása és javítása által kifejtett hatás 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 406
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel, valamint 
az Unió egyéb alapjaival, pl. az [ESZA+-
szal], az ERFA-val és a GEF-fel, az ENSZ 
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fenntartható fejlődési célkitűzéseivel és a 
szociális jogok európai pillérében 
meghatározott elvekkel való konzisztencia 
felmérése;

Or. fr

Módosítás 408
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, az 
európai zöld megállapodással, és a 
szociális jogok európai pillérével, az 
európai éghajlatvédelmi jogszabályok 
alapján végzett nyomon követés 
referenciaértékeivel, valamint az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljaival 
való konzisztencia felmérése

Or. en

Módosítás 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése, beleértve a 
termelési tevékenység folytatására és a 
foglalkoztatás fenntartására és növelésére 
irányuló gazdasági és ipari megújítási 
stratégiákat;

Or. pt
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Módosítás 410
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 411
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 413
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, az érintett 
helyi és regionális hatóságoknak és helyi 
érdekelt feleknek a partnerség 
megszervezésébe és végrehajtásába 
történő bevonási módjainak, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek és az ezen 
irányítási mechanizmusok átláthatóvá 
tétele érdekében hozott intézkedések 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 414
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
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése az 
európai strukturális és beruházási alapok 
keretében megvalósított partnerségre 
vonatkozó európai magatartási kódexszel 
(a Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete) 
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összhangban;

Or. en

Módosítás 415
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) annak leírása, hogyan folytatják le 
a nyilvános konzultációt a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv 
kidolgozása előtt, és hogyan veszik 
figyelembe e konzultáció eredményeit; 

Or. en

Módosítás 416
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az érintett területek és az ott élő 
emberek számára elérhető átállási 
lehetőségek felmérése a tervezett 
művelettípusok ismertetésével, beleértve a 
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés 
ösztönzésében és támogatásában vállalt 
aktív szerephez szükséges munkaerőpiaci 
és készségfejlesztési politikákat, valamint 
annak ismertetése, hogy a műveletek 
hogyan járulnak hozzá az átállás jelentette 
kihívások lehetőséggé formálásához a 
régió és az ott élő emberek számára;

Or. en
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Módosítás 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez a 
fenntartható és minőségi munkahelyek 
létrehozása, valamint az új készségek 
iránti igények szempontjából való várható 
hozzájárulásuk ismertetése;

Or. fr

Módosítás 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás társadalmi, gazdasági, 
energiabiztonsági és környezeti 
hatásainak enyhítéséhez való várható 
hozzájárulásuk ismertetése;

Or. en

Módosítás 419
Jeroen Lenaers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) amennyiben azzal a céllal 
nyújtanak támogatást, hogy segítsenek az 
érintett munkavállalóknak az új 
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foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, valamint álláskeresési 
támogatást nyújtsanak az álláskeresőknek 
és aktívan előmozdítsák a munakerőpiaci 
beilleszkedésüket, különös figyelmet kell 
fordítani a határ menti régiók határokon 
átnyúló munkaerőpiacára;

Or. en

Módosítás 420
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
beruházásaihoz nyújtott támogatás esetén 
az ilyen műveletek és vállalkozások teljes 
körű felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát; illetve ha feltétlenül 
szükség van a munkavállalók vagy 
álláskeresők átképzésére, és nem áll 
rendelkezésre egyéb finanszírozás;

Or. en

Módosítás 421
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 

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

esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
indikatív felsorolása és a szóban forgó 
támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várható 
foglalkoztatási hatás negatív lenne;

Or. it

Módosítás 422
Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 423
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 

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

indoklása, hogy ezek a 2003/87/EK 
irányelv szerinti ingyenes kiosztáshoz 
használt referenciaértékek elérését 
eredményezik, valamint azt, hogy a 
foglalkoztatási hatás nem lesz negatív;

Or. it

Módosítás 424
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 425
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
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 426
Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 427
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 428
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
7 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés



PE652.310v01-00 108/138 AM\1205199HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
ökológiai védelemmel és az 
éghajlatváltozás mérséklésével 
kapcsolatos összes nemzetközi, uniós, 
nemzeti vagy regionális stratégiai 
tervezési célkitűzéssel, valamint a 
tisztességes foglalkoztatást, a jobb fizetést, 
az egyetemes és ingyenes 
közszolgáltatásokra irányuló 
befektetéseket, valamint az átfogóbb 
szociális ellátásokat és válaszokat 
előmozdító intézkedésekkel.

Or. pt

Módosítás 430
Radan Kanev

Rendeletre irányuló javaslat
Article 7 – paragraph 4 – subparagraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, az 
európai zöld megállapodással, a szociális 
jogok európai pillérével, az európai 
éghajlatvédelmi jogszabályokkal és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljaival;

Or. en

Módosítás 431
Stelios Kympouropoulos
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 432
Radan Kanev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek hatóköréből ki kell zárni a 
fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrára irányuló valamennyi 
közberuházást, és a terveknek lehetőséget 
kell teremteniük a helyi gazdaságok és a 
rövid szállítási útvonalak további 
erősítésére. 
Azonban a tagállamok a megfelelő 
beruházási terveikben energiabiztonsági 
vagy nemzetbiztonsági megfontolások 
alapján nemzeti finanszírozást adhatnak 
ezeknek a tevékenységeknek. 

Or. en

Módosítás 433
Evelyn Regner



PE652.310v01-00 110/138 AM\1205199HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Sürgősségi alkalmazási mechanizmus

Ha a klímasemleges gazdaságra való 
átállással összefüggésben olyan 
események következnek be, amelyeknek 
rövid távú negatív következményei vannak 
a munkavállalókra nézve egy tagállam 
területén, az adott tagállam kérheti a 
sürgősségi alkalmazási mechanizmus 
életbe léptetését. A tagállamnak ki kell 
fejtenie, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a MÁTA által a 2. cikkben 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre 
nyújtott támogatás miért indokolt a 
munkavállalókra gyakorolt rövid távú 
negatív hatások mérsékléséhez. A 
Bizottság megvizsgálja a kérést, és kellően 
figyelembe veszi annak sürgősségét.

Or. en

Módosítás 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Partnerség

(1) Az (EU).../... [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] és a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelettel 
összhangban minden tagállamnak 
biztosítania kell a szociális partnerek és a 
civil társadalmi szervezetek, valamint más 
érintett és reprezentatív szervezetek 
észszerű részvételét a MÁTA által 
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támogatott intézkedések programozásában 
és megvalósításában. Ennek az észszerű 
részvételnek inkluzívnak és mindenki 
számára elérhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a 
Bizottság jóváhagyja az (EU) [új CPR] 
rendelet [14. cikkének (2) bekezdése] 
értelmében benyújtott programmódosítási 
kérelmet, a célértékeket nem vizsgálják 
felül.

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak.

Or. en

Módosítás 436
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alkalmazandó mutatók 
listájának szükséges módosításai 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 10. cikknek megfelelően a 
III. mellékletet módosító, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. it
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Módosítás 437
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Pénzügyi korrekciók

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata 
alapján arra a megállapításra jut, hogy a 
MÁTA-források egy vagy több 
teljesítmény- vagy eredménymutatója 
tekintetében meghatározott célértékek 
legalább 65 %-át nem érik el, az (EU) [új 
CPR] rendelet [98.] cikkének megfelelően 
pénzügyi korrekciókat hajthat végre az 
érintett prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en
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Módosítás 439
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata 
alapján arra a megállapításra jut, hogy a 
MÁTA-források egy vagy több 
teljesítmény- vagy eredménymutatója 
tekintetében meghatározott célértékek 
legalább 65 %-át nem érik el, az (EU) [új 
CPR] rendelet [98.] cikkének megfelelően 
pénzügyi korrekciókat hajthat végre az 
érintett prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

törölve

Or. it

Módosítás 440
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata 
alapján arra a megállapításra jut, hogy a 
MÁTA-források egy vagy több 
teljesítmény- vagy eredménymutatója 
tekintetében meghatározott célértékek 
legalább 65 %-át nem érik el, az (EU) [új 
CPR] rendelet [98.] cikkének megfelelően 
pénzügyi korrekciókat hajthat végre az 
érintett prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

A program végső teljesítményjelentésének 
vizsgálata alapján a Bizottság pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az (EU) .../... [új 
CPR] rendelettel összhangban.

Or. en
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Módosítás 441
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat kell végrehajtania az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en

Módosítás 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 75 %-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en
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Módosítás 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 444
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

törölve

Or. it

Módosítás 445
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 

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

megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 446
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel és az érdekelt 
felekkel.

Or. en

Módosítás 448
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 449
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 450
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A tagállamok [e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy év]-ig 
átmeneti időszakot kapnak a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
előkészítésére és elfogadására. Az 
átmeneti időszak alatt minden tagállam 
teljes mértékben jogosult az e rendelet 
szerinti finanszírozásra, amelyet a 
Bizottság nem vehet figyelembe a 
kötelezettségvállalás visszavonására vagy 
a finanszírozás elvesztésére vonatkozó 
döntés meghozatalakor.

Or. en

Módosítás 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok pénzügyi 
keretösszegeit a következő lépéseknek 
megfelelően kell meghatározni:

Az egyes tagállamok pénzügyi 
keretösszegeit a következő lépéseknek 
megfelelően kell meghatározni:

I. A Méltányos Átállást Támogató Alap 
6,5 milliárd eurós összegét a 
következőképpen kell megosztani a 
tagállamok között:

Or. en

Indokolás

A MÁTA erőforrásaiból 6,5 milliárd EUR-t a Bizottság által javasolt számítási módszer 
szerint kell kiutalni. A fennmaradó 1 milliárd EUR-t azonban azokhoz a korai eredményeket 
elérő tagállamokhoz kell irányítani, amelyek 2017-ig jelentős mértékben, legalább 30%-kal 
csökkentették az üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, és ezzel 150%-kal túlteljesítették az EU 
2020 20%-os célértékét.

Módosítás 452
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények, közlekedés, 
épületek, módosított földhasználat és más 
nem elhanyagolható források 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben a fenti források 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak a szóban 
forgó régió GDP-jéhez viszonyított aránya 
meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. és 3. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. és 3. 
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kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

szintű régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 39%),

__________________ __________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. pt

Módosítás 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 27%),

__________________ __________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 



PE652.310v01-00 122/138 AM\1205199HU.docx

HU

-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

i. azon NUTS 3. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 3. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 3. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

__________________ __________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. en
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Indokolás

Az I. mellékletben fontos, hogy a lehető legpontosabb adatokat gyűjtsük össze. Ezért a 
NUTS 3. szintű régiókra kell hivatkozni a NUTS 2. szint helyett, mivel ez ahhoz vezethetne, 
hogy bizonyos régiók ellensúlyozzák egymást. A korlátozott költségvetés miatt a lehető 
legnagyobb pontosságra kell törekednünk.

Módosítás 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

i. azon NUTS 3. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 3. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 3. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49%),

__________________ __________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 456
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban az egyes régiók teljes 
ipari munkaerejének arányában 
(súlyozás: 33%),

Or. en

Módosítás 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 45%),

Or. en

Módosítás 461
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 20%),

Or. en

Módosítás 462
José Manuel Fernandes
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. va. módosítás: az a gyorsaság, 
amellyel a tagállamok kötelezettséget 
vállalnak a szénből vagy lignitből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
csökkentésére, amint azt a 2030. évi 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervek is tükrözik (súlyozás: 5%);

Or. en

Módosítás 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 25%),

iii. foglalkoztatás és az átállási 
folyamatból adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági kihívásokkal szembesülő 
tevékenységi területeken alkalmazott vagy 
korábban alkalmazott álláskeresők a 
NUTS 3. szintű régiókban az i. pont 
alkalmazásában figyelembe vett iparban 
(súlyozás: 25%),

Or. en

Módosítás 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 25%),

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 27%),
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Or. en

Módosítás 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 25 %),

iii. munkanélküliség az i. pont 
alkalmazásában figyelembe vett NUTS 2. 
szintű régiókban (súlyozás: 25 %),

Or. pt

Módosítás 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. azon NUTS 2. szintű régiók 
aránya, amelyeket a kohéziós politika 
alkalmazásában kevésbé fejlett régiónak 
tekintenek (súlyozás: 10%),

Or. pt

Módosítás 467
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – a pont – v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. az a gyorsaság, amellyel a 
tagállamok kötelezettséget vállalnak a 
szénből vagy lignitből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
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csökkentésére, amint azt a 2030. évi 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervek is tükrözik (súlyozás: 6%);

Or. en

Módosítás 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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újraszámítják;

Or. en

Módosítás 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban, illetve az 5 milliárd EUR-t 
meghaladó juttatásban azon tagállamok 
esetében, amelyek egyértelmű mutatókkal 
indokolni tudják, hogy nagyobb arányban 
vannak olyan sérülékeny régiói, ahol a 
környezeti szempontból fenntartható 
energiapolitikára való átállás 
kézzelfogható társadalmi-gazdasági 
kockázatokkal járna más tagállamok 
középértékéhez képest. A tagállamok 2 
milliárd EUR-t meghaladó összegeit, 
illetve a súlyosan érintett tagállamok 
5 milliárd EUR-t meghaladó összegeit 
arányosan újraosztják és az összes többi 
tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 471
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott fő összeg 27%-át 
meghaladó juttatásban. A tagállamok 27%-
ot meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 472
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a 2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott Alap forrásainak 20 %-át 
meghaladó juttatásban. Az ezt meghaladó 
összegeket arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. it

Módosítás 473
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pont alkalmazásából eredő 
tagállami részesedéseket felfelé vagy lefelé 
igazítják egy olyan együtthatóval, amely a 

c)  a b) pont alkalmazásából eredő 
tagállami részesedéseket felfelé vagy lefelé 
igazítják egy olyan együtthatóval, amely az 
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2015 és 2017 közötti időszakra 
vonatkozóan az adott tagállam (vásárlóerő-
paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség másfélszerese (az átlag felel 
meg a 100 %-nak).

adott tagállam legfrissebb (vásárlóerő-
paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség másfélszerese (az átlag felel 
meg a 100 %-nak).

Or. it

Módosítás 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kiigazítás nem vonatkozik azokra a 
tagállamokra, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban állapítják meg az 
allokáció felső határát;

törölve

Or. en

Módosítás 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kiigazítás nem vonatkozik azokra a 
tagállamokra, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban állapítják meg az 
allokáció felső határát;

törölve

Or. en

Módosítás 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimális támogatási intenzitást 
biztosító összegeket arányosan levonják az 
összes többi tagállam allokációjából, 
kivéve azokat, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban állapítják meg az 
allokáció felső határát.

A minimális támogatási intenzitást 
biztosító összegeket arányosan levonják az 
összes többi tagállam allokációjából.

Or. en

Módosítás 477
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a dízel- vagy benzingenerátorok 
autonóm villamosenergia-termelésére 
támaszkodó szigeteken vagy hegyvidéki 
területeken élő lakosság (súlyozás: 2%);

Or. en

Módosítás 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. A Méltányos Átállást Támogató Alap 
erőforrásaiból a fennmaradó 1 milliárd 
EUR kompenzációs mechanizmusként 
szolgál azon tagállamok számára, amelyek 
nemzeti nyilvántartásaik alapján az 1990-
es kibocsátási szinthez képest legalább 
30%-os bruttó ÜHG-
kibocsátáscsökkentést értek el, és így 
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legalább 150%-kal túlteljesítették a 2020-
ra vonatkozó uniós kibocsátáscsökkentési 
célkitűzést. Az 1 milliárd EUR-t a 2017-es 
bruttó üvegházhatásúgáz-kibocsátásaik 
aránya alapján osztják fel a tagállamok 
között.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe a korábbi kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseket, és 
így az erőforrásoknak egy kisebb részarányát osztja ki a korai eredményeket elérő 
tagállamoknak. Ugyanakkor kedvez azoknak a tagállamoknak, amelyek nem mutattak be ilyen 
eredményeket. A kompenzációs mechanizmus bevezetésével a módosítás helyre kívánja 
állítani az egyensúlyt, és orvosolja a javaslatnak ezt az igazságtalan sajátosságát. A 
kompenzációs mechanizmus további erőforrásokat biztosít kilenc tagállamnak, amelyek közül 
nyolc az EU legszegényebb tagállamai közé tartozik. Megjegyzendő, hogy a jelenlegi 
módosítás alapján Lengyelország allokációját a maximális, 2 milliárd EUR összegben 
tartanák fenn, összhangban az I. melléklet (1) bekezdésének b) pontjával.

Módosítás 479
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 1 pont - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont törölve

Or. it

Módosítás  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti energia- 
és klímaterv és más meglévő átállási tervek 
célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 

A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a meglévő átállási 
tervek célkitűzéseinek megfelelően, az olyan 
tevékenységek, mint a szén- és 
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Or. en

Módosítás 481
Andrea Caroppo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 1 pont - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés b) pont Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés b) pont

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül 
érintett területek azonosítása és a 
választásnak a gazdasági és 
foglalkoztatási hatások megfelelő 
becslésével való indoklása a nemzeti 
energia- és klímaterv legfrissebb változata 
alapján.

Or. it

Módosítás482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

tevékenységek, mint a szén- és 
lignitbányászat vagy a széntüzelésen alapuló 
villamosenergia-termelés beszüntetését vagy 
szűkítését feltüntető ütemtervvel kiegészítve

lignitbányászat vagy a széntüzelésen alapuló 
villamosenergia-termelés beszüntetését vagy 
szűkítését feltüntető ütemtervvel kiegészítve
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Módosítás 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 2 pont - 2.2 pont - Hivatkozás 7(2)(d) cikk - táblázat - 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás 
végrehajtása nyomán várható eredmények, 
beleértve az érintett helyi közösségek és a 
munkavállalók jólétét, különös figyelmet 
fordítva a tartós munkanélküliségre, a 
dolgozói szegénységre és az első 
munkahelyüket kereső személyekre.

Or. en

Módosítás  485
Radka Maxová

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – bevezető rész 7(2)(h) cikk és Hivatkozás: 7(2)(i) cikk (2) 
– táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hivatkozás: 7. cikk, (2) bekezdés, h) pont törölve
Csak akkor töltendő ki, ha kkv-któl eltérő 
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vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:
– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása hiányelemzéssel, amely 
bemutatja, hogy a beruházás hiányában a 
várhatóan megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont
Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtanak támogatást:
– a támogatandó műveletek teljes körű 
felsorolása és annak igazolása, hogy ezek 
hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek.

Or. en

Módosítás 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– A partnerek, köztük a nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek 
és más érdekelt felek bevonására tett 
intézkedések a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
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értékelése vonatkozásában, összhangban 
az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódexszel (a Bizottság 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete);

Or. en

Módosítás 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nyilvános konzultáció eredménye – A nyilvános konzultáció eredménye 
az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódexszel (a Bizottság 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete) összhangban.

Or. en

Módosítás 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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