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Módosítás 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 175. 
cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 175. 
cikke harmadik bekezdésére, 192. cikke 
(1) bekezdésére, 194. cikke 
(1) bekezdésére, valamint 194. cikke 
(2) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 53
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 175. 
cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 175. 
cikke harmadik bekezdésére, 192. cikke 
(1) bekezdésére, 194. cikke 
(1) bekezdésére, valamint 194. cikke 
(2) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése olyan intézkedéseket ír elő, amelyek támogatják az 
EUMSZ 191. cikke szerinti uniós környezetvédelmi célkitűzéseket. A MÁTA támogatásának 
hatóköre magában foglalja a környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos intézkedéseket is, 
többek között a területek helyreállítására és szennyeződésmentesítésére, a földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire irányuló beruházásokat (a 4. cikk (2) bekezdésének 
g) pontja). A MÁTA támogatja a régiókat a klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi és gazdasági hatásainak kezelésében, ideértve a megújuló energia bevezetését (a 
4. cikk (2) bekezdésének d) pontja) és az energiahatékonyságot (a 4. cikk (2) bekezdésének 
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g) pontja) elősegítő támogatási körbe tartozó intézkedéseket is, ezért az EUMSZ 194. cikkére 
is célszerű hivatkozni.

Módosítás 54
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________
11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.
12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Or. en

Módosítás 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 
11.
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12 COM(2020) 21, 2020. január 14. 12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Or. en

Módosítás 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése, és 
jelentős mennyiségű további allokációt 
tesz szükségessé az uniós költségvetésből. 
Az Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése azonban jelentős hatást gyakorolt 
az európai és a globális gazdaságra, ezért 
a klímasemlegességi célkitűzés elérését 
célzó beruházásokat fokozni kell. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon és hosszú távon pedig 
mindenki számára lehetőségeket és 
kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző 
tagállamok és régiók más-más 
kiindulópontról kezdik meg az átállást 
amellett, hogy eltérő reagálási képességgel 
rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg 
az átállás szélesebb körű társadalmi és 
gazdasági hatást gyakorol azokra a 
régiókra, amelyek nagymértékben 
függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – 
elsősorban a széntől, a lignittől, a tőzegtől 
és az olajpalától – és a kibocsátásintenzív 
iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak 
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azzal a kockázattal jár, hogy az 
éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében 
az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel 
zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között 
nő a társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. Az ilyen 
egyensúlyhiánynak tükröződnie kell az 
erőforrások azon érintett tagállamok és 
régiók számára történő méltányos 
elosztásában, amelyeknek megfelelő 
pénzügyi támogatásra van szükségük a 
valódi méltányos átállás biztosítása és az 
ágazatokra és a munkavállalókra 
gyakorolt kedvezőtlen társadalmi-
gazdasági hatások elkerülése érdekében. 
A MÁTA-nak foglalkoznia kell a 
legveszélyeztetettebb régiókkal és a 
társadalmi-gazdasági átmenet által 
érintett munkavállalókkal, és meg kell 
akadályoznia az energiaszegénység 
elmélyülését.

Or. en

Módosítás 57
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 

(2) A klímasemleges, környezeti 
szempontból fenntartható, teljes 
mértékben megújuló energiaforrásokra 
alapuló és körforgásos gazdaságra való 
átállás az Unió egyik legfontosabb 
szakpolitikai célkitűzése. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az Európai Parlament 2020 
januárjában sürgős cselekvésre szólított 
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ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal járhat, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.

fel az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások kezelésének érdekében, és 
támogatta az Unió nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású, 
egészségesebb, fenntartható, méltányos, 
igazságos és jóléti társadalommá való 
átalakítására irányuló 
kötelezettségvállalást. 2020. április 17-én 
hangsúlyozta továbbá, hogy a 
klímasemlegesség célkitűzésének szem 
előtt kell tartania a Covid19-
világjárvánnyal és következményeivel 
szembeni küzdelemre irányuló 
szakpolitikai válaszlépéseket, és hogy a 
zöld megállapodás stratégiájának az 
európai gazdaság fellendülésének és 
újjáépítésének központi elemét kell 
képeznie. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
jelenleg nagymértékben függenek a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – elsősorban a 
széntől, a lignittől, a tőzegtől és az 
olajpalától – és a kibocsátásintenzív 
iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak 
azzal a kockázattal járhat, hogy az 
éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében 
veszélyezteti az átállást Unió-szerte, hanem 
ahhoz is vezethet, hogy a régiók között nő 
a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
céljai szempontjából káros egyenlőtlenség.

Or. en

Módosítás 58
Pietro Fiocchi
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. Ehhez hasonlóan az 
európai gazdasági rendszerben – nem 
csak a szénrégiókban – több olyan 
termelőágazat is jelen van, amely 
továbbra is nagymértékben függ a fosszilis 
energiától, ezért erőteljes kibocsátó 
forrásnak minősül, és ezeket például az e 
rendeletben említett megfelelő támogatási 
intézkedésekkel kell segíteni az átállás 
érdekében.
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Módosítás 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Covid19-cel kapcsolatos 
jelenlegi példátlan egészségügyi és 
gazdasági válsághelyzetben a tagállami 
ipari stratégiák egyik legfontosabb 
szakpolitikai célkitűzése az energetikai 
átállás valamennyi területet célzó 
pénzügyi és szociális támogatási 
intézkedésekkel való segítése. Az Európai 
Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.
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Módosítás 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. Az alapnak figyelembe 
kell vennie azokat a területeket is, 
amelyek már tettek lépéseket az átalakulás 
felé, de a teljes körű végrehajtás még 
előttük áll.
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Módosítás 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges, ellenálló és 
körforgásos gazdaságra való átállás az 
Unió egyik legfontosabb szakpolitikai 
célkitűzése. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió 
a Párizsi Megállapodásban kitűzött 
célokkal összhangban 2050-re 
klímasemleges legyen. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek, és 
nem mindegyik vállalta azonos mértékben 
az átmenet megkönnyítésére irányuló 
politikákat és intézkedéseket. Némelyek 
fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű 
társadalmi és gazdasági hatást gyakorol 
azokra a régiókra, amelyek nagymértékben 
függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – 
elsősorban a széntől, a lignittől, a tőzegtől 
és az olajpalától – és a kibocsátásintenzív 
iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak 
azzal a kockázattal jár, hogy az 
éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében 
az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel 
zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között 
nő a társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.
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Módosítás 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás az 
Unió egyik legfontosabb szakpolitikai 
célkitűzése. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió 
a Párizsi Megállapodásban kitűzött 
célokkal összhangban 2050-re 
klímasemleges legyen. Ehhez jelentős 
mértékű új beruházásokra van szükség, 
különösen az innováció területén. Az 
éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig lehetőségeket és 
kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző 
tagállamok és régiók más-más 
kiindulópontról kezdik meg az átállást 
amellett, hogy eltérő reagálási képességgel 
rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg 
az energetikai átállás szélesebb körű 
társadalmi és gazdasági hatást gyakorol 
azokra a régiókra, amelyek nagymértékben 
függenek a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott 
helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, 
hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség.
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Módosítás 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 64
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65
Beata Szydło
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az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Ezért az Uniónak és a tagállamoknak 
kezdettől fogva figyelembe kell venniük az 
átállás gazdasági, környezeti és társadalmi 
következményeit, és a kedvezőtlen 
hatásokat az összes lehetséges eszköz 
alkalmazásával enyhíteniük kell. Ezenkívül 
biztosítaniuk kell, hogy a beruházások 
olyan gazdasági tevékenységekre 
irányuljanak, amelyek a legnagyobb 
pozitív környezeti hatást fejtik ki, és 
életképes hosszú távú jövőképet és 
jövőbiztos foglalkoztatási kilátásokat 
nyújtanak a helyi gazdaságoknak. E 
tekintetben az uniós költségvetés 
feltételességei fontos szerepet játszanak.

Or. en

Módosítás 68
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. 
Biztosítania kell, hogy tiszteletben tartsák 
az érintett munkavállalók tisztességes 
foglalkoztatáshoz való jogát, és elő kell 
mozdítania, hogy készségeik igazodjanak 
a munka világának változó 
körülményeihez. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, és a 
kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges 
eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
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szerepet játszik.

Or. pt

Módosítás 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag felelősnek kell lennie. Az 
igazságos éghajlat- és energiapolitikai 
átállás senkit sem hagyhat magára, és 
meg kell teremtenie az energiaszegénység 
felszámolásának feltételeit. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági és társadalmi következményeit, 
és a kedvezőtlen hatásokat az összes 
lehetséges eszköz alkalmazásával 
enyhíteniük kell. Az átálláshoz jelentős 
pénzügyi erőforrásokra van szükség, ezért 
e tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik

Or. en

Módosítás 70
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak (3) A siker érdekében az átállásnak 



PE652.409v01-00 20/185 AM\1205744HU.docx

HU

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

mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
uniós szintű együttműködési erőfeszítést 
igényel, és az a feltétele, hogy senkit ne 
hagyjon magára. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, és a 
kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges 
eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E 
tekintetben az uniós költségvetés fontos 
szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 71
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak, 
fokozatosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági és társadalmi következményeit, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
és a kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében az összes lehetséges eszközt 
igénybe kell venniük. E tekintetben az 
uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 72
Sandra Pereira

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

(3a) Ahhoz, hogy a MÁTA elérje célját, 
elengedhetetlen az uniós költségvetés 
növelése és ezáltal újraelosztó szerepének 
erősítése a tagállamok közötti tényleges 
gazdasági és társadalmi konvergencia 
céljára elkülönített strukturális, 
beruházási és kohéziós alapok, valamint a 
termelő ágazatok és a jogokkal járó 
munkahelyek támogatása tekintetében.

Or. pt

Módosítás 73
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Covid19-világjárvány 
tagállamokon belüli jelenlegi gazdasági és 
társadalmi következményeire tekintettel 
alapvető fontosságú a kohéziós politikai 
eszközök megerősítése és az uniós 
költségvetési lazítás; a tagállamok 
számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy gazdasági és társadalmi 
szükségleteikkel összhangban 
előirányzatokat csoportosítsanak át az 
alapok, a kiadási tételek és a prioritások 
között, függetlenül a tematikus 
koncentráció célkitűzéseitől és 
mindenfajta uniós makrogazdasági 
és/vagy politikai feltételrendszertől.

Or. pt

Módosítás 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket, 
megfelelően meghatározott működési és 
integrációs rendszerek alapján.

Or. en

Módosítás 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jens 
Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 
kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való, 2050-ig teljesítendő átállásából adódó 
társadalmi és gazdasági következmények 
kezeléséhez azáltal, hogy nemzeti és 
regionális szinten egyaránt egyesíti az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai, 
gazdasági és szociális célú ráfordításait.
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Or. en

Módosítás 76
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban 
és a Fenntartható Európa beruházási 
tervben foglaltaknak megfelelően a 
méltányos átállási mechanizmusnak ki kell 
egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó következő többéves pénzügyi 

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

kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá 
kell járulnia az Unió klímasemlegességre 
való, 2050-ig megvalósuló átállásából 
adódó társadalmi és gazdasági 
következmények kezeléséhez azáltal, hogy 
regionális szinten egyesíti az uniós 
költségvetés éghajlat-politikai és szociális 
célú ráfordításait.

Or. en

Módosítás 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A zöld fellendülésnek fontos 
szerepet kell játszania a Covid19 okozta 
válság kedvezőtlen hatásainak 
enyhítésében azáltal, hogy lehetőségeket 
teremt az érintett régiók, iparágak és kkv-
k számára, ezért kritikus szerepet játszhat 
a válság utáni helyreállítási tervekben.

Or. en

Módosítás 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

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

(4b) A Méltányos Átállást Támogató 
Alapnak foglalkoznia kell az 
energiaszegénységgel mint a társadalmi 
igazságosság egyik problémájával, és 
kompenzálnia kell a legkiszolgáltatottabb 
csoportok jövedelmeit azokban az 
országokban, amelyek nem rendelkeznek 
megfelelő pénzügyi tartalékokkal. Ezen 
intézkedések meghatározásakor 
elengedhetetlen a szakszervezetek, a civil 
társadalmi szervezetek és az érdekelt felek 
nemzeti és regionális kormányzati 
fellépést kiegészítve megvalósuló aktív 
részvétele.

Or. en

Módosítás 80
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy azáltal foglalkozzon az 
energetikai átállás kihívásaival és 
lehetőségeivel, hogy fenntartható 
tevékenységekbe ruház be, és támogatást 
nyújt a leginkább érintett területek, 
munkavállalók és közösségek számára 
ipari és gazdasági struktúrájuk 
kiigazításában. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és ellenálló 
képességének környezeti és társadalmi 
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(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg.

szempontból fenntartható tevékenységek 
közvetlen támogatása útján történő 
megerősítésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállási folyamat 
megkönnyítéséhez és támogatásához. Ez 
ellensúlyozná a kibocsátásintenzív 
tevékenységek átalakításából vagy 
felszámolásából eredő várható 
munkahelymegszűnéseket, és 
fenntarthatóbb, minőségi munkahelyeket 
biztosítana. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi 
célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] 
rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg. 

Or. en

Módosítás 81
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alacsony kibocsátású, megfizethető 
energiatermelésbe, illetve a helyi gazdaság 
diverzifikálásába és korszerűsítésébe 
történő beruházások finanszírozása révén, 
továbbá a foglalkoztatásra gyakorolt 
negatív következmények enyhítésével. Ezt 
tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Or. en

Módosítás 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy a leginkább érintett 
területek és munkavállalók támogatása, a 
klímasemlegesség felé történő átállás 
alapjainak meghatározása, az átmenet 
által érintett személyek számára pedig új 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtése 
révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság 
diverzifikációjának és korszerűsítésének 
finanszírozásával és a foglalkoztatásra 
gyakorolt negatív következmények 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 



PE652.409v01-00 28/185 AM\1205744HU.docx

HU

célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Or. en

Módosítás 83
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 84
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 

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

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

Or. en

Módosítás 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gyakorolt negatív következmények új 
munkahelyek megteremtése útján történő 
mérséklésével közvetlenül hozzá kell 
járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. 
Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, 
amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. 
cikkében megállapított szakpolitikai 
célkitűzésekkel azonos szinten, azokat 
kiegészítve határoznak meg.

Or. en

Módosítás 87
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel a „Tiszta energia 
minden európainak” csomag 
végrehajtásának fontosságára, amely 
kulcsszerepet játszik az Európai Unió 
klímasemleges gazdaságra való 
áttérésében és az energiaunió 
megvalósításában, a MÁTA fontos 
szerepet játszik a felhagyott bányák 
megújulóenergia-termelő helyszínekké 
történő átalakításában. Ez csökkentheti a 
leszerelési költségeket, hozzájárulhat az 
energiabiztonsághoz, továbbá gazdasági 
értéket és munkahelyeket teremthet a 
korábbi bányászközösségek számára. Az 
ilyen projektek fejlesztése számára 
előnyös az infrastruktúra megléte és a 
jelentős földterületek rendelkezésre 
állása; a megoldásokat eseti alapon kell 
meghatározni a helyi feltételeknek való 
megfelelés érdekében. A vállalatok, a 
szabályozók, a befektetők, a 
földhasználat-tervezők és a helyi 
közösségek szoros együttműködése 
elengedhetetlen a legfenntarthatóbb 
felhasználások azonosításához és a 
társadalmi-gazdasági fejlődés 
maximalizálásához.

Or. en

Módosítás 89
Pietro Fiocchi

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

(5a) Az európai zöld megállapodás 
végrehajtása és különösen az alap 
méltányos átállás céljából történő 
felhasználása során a nemzeti támogatási 
politikákat minden tagállamnak a 
vállalatok, különösen a 
mikrovállalkozások és a kisvállalkozások 
jogkövető magatartásának kiaknázására 
és jutalmazására kell összpontosítania, 
ahelyett, hogy terhekkel és korlátokkal 
szankcionálnák a gazdasági 
rendszereikben jelen lévő különféle 
termelőágazatokat.

Or. en

Módosítás 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Egy méltányos átállást támogató 
alap nem súlyosbíthatja a tagállamok 
között fennálló egyenlőtlenségeket, és nem 
gyengítheti az egységes piacot.

Or. en

Módosítás 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

(5a) A MÁTA nem súlyosbíthatja a 
tagállamok között fennálló 
egyenlőtlenségeket, és nem gyengítheti az 
egységes piacot.

Or. en

Módosítás 92
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel annak fontosságára, 
hogy a hőmérséklet-emelkedést az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra 
kell korlátozni a Párizsi Megállapodás 
végrehajtására és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban, a 
MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást 
kell nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 50%-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Or. en

Módosítás 93
Beata Szydło
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az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban ismertetett 
jövőképpel összhangban történő kezelése 
jelentőségére, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az átalakulással leginkább 
érintett régiók méltányos energetikai 
átmenetének előmozdításához. A MÁTA 
forrásai, valamint az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból önkéntesen átcsoportosított 
források hozzá fognak járulni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedések általános érvényesítéséhez és 
az éghajlat-politikai célkitűzéseket 
támogató uniós költségvetési kiadások 
25%-ára vonatkozó átfogó cél eléréséhez.

Or. en

Módosítás 94
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 



PE652.409v01-00 36/185 AM\1205744HU.docx

HU

fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

uniós törekvéssel összhangban történő 
kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak 
kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források teljes mértékben 
hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Or. en

Módosítás 95
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina 
Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 

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

történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-
nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított források a tagállamok 
igényei szerint hozzájárulhatnak e cél 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

A tagállamok jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy döntsenek a támogatandó célkitűzésekről, 
mind a MÁTA-n, mind az ERFA-n és az ESZA+-on keresztül. Ezért a MÁTA-t továbbra is 
önkéntes alapon kell kiegészíteni az ERFA-val és az ESZA+-szal.

Módosítás 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A méltányos átállás az 
éghajlatváltozás által leginkább érintett 
személyek támogatására is kiterjed. A 
változó éghajlat hatásai aránytalanul 
sújtanak egyes régiókat és közösségeket, 
amelyeket az európai szolidaritás 
szellemében fenn kell tartani.

Or. en

Módosítás 99
Beata Szydło
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az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó források 
kiegészíthetik a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. 
Fontos elismerni, hogy nem minden régió 
és közösség számára lesz egyformán 
előnyös az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás, és 
annak társadalmi-gazdasági lábnyoma, 
beleértve a jólétet és a munkahelyeket, 
különféle tényezők miatt változni fog. Az 
átállásra vonatkozó előrejelzés szerint a 
foglalkoztatási lehetőségek növekedése 
egyenlőtlenül oszlik meg a régiók között, 
míg az új ágazatokban a 
munkahelyteremtés nem feltétlenül 
igazodik időben vagy földrajzilag 
pontosan a munkahelyek elvesztéséhez. 
Ezért fontos, hogy a MÁTA keretében 
végrehajtott költségvetés és tevékenységek 
ne befolyásolják kedvezőtlenül az Unió 
kohéziós politikájára fordított 
pénzeszközöket, és biztosítani kell, hogy 
ezeket az alapokat az átállással érintett 
régiók gazdasági fellendülésére fordítsák.

Or. en

Módosítás 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kell lenniük, összhangban kell állniuk a 
MÁTA ambiciózus célkitűzésével, és ki 
kell egészíteniük a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. A 
MÁTA létrehozásának semmilyen esetben 
sem szabad az (EU) ../.. rendelet [új CPR 
rendelet] hatálya alá tartozó, különösen 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA), az Európai Szociális Alapból 
(ESZA+) vagy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
származó pénzeszközök csökkentéséhez 
vagy átcsoportosításához vezetnie.

Or. en

Módosítás 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat. Az átcsoportosítási 
mechanizmusnak opcionálisnak, nem 
pedig kötelezőnek kell lennie, hogy 
lehetővé tegye a tagállamok számára, 
hogy felmérjék az erőforrások 
felosztásának legjobb módját.

Or. en

Módosítás 102
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó források 
kiegészíthetik a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre álló forrásokat, 
megnövelt finanszírozást biztosítva, 
amelyet a tagállamok és a 
kedvezményezettek rugalmasan vehetnek 
igénybe.

Or. pt

Módosítás 103
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat, és nem csökkenthetik az ERFA 
és az ESZA+ költségvetését.
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Or. en

Módosítás 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika vagy a tagállami költségvetések 
keretében rendelkezésre álló forrásokat, és 
nem helyettesíthetik azokat.

Or. en

Módosítás 106
Henrike Hahn
on behalf of  the Greens/EFA Group

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 107
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A méltányos átállásnak 
horizontális szakpolitikai megközelítésnek 
kell lennie a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó új többéves pénzügyi keretben, 
és ezért kellő finanszírozásban kell 
részesülnie. A MÁTA-t nem szabad önálló 
finanszírozási eszköznek tekinteni, hanem 
ki kell egészítenie más finanszírozási 
rendszereket, amelyek mindenki számára 
méltányos átállást biztosítanak a 
klímasemlegesség felé;

Or. en

Módosítás 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A MÁTA létrehozásának nem 
szabad a kohéziós politika 
költségvetésének csökkentéséhez vagy 
átcsoportosításához vezetnie, ténylegesen 
csökkentve az egyéb kohéziós politikai 
programokra elkülönített forrásokat.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament számos alkalommal egyértelművé tette, hogy az Európai Unió 
ambiciózus politikai célkitűzéseit ambiciózus költségvetéssel kell elérni. Az új alap 
létrehozása nem vezethet az Unió regionális politikájához tartozó egyéb alapvető eszközök 
csökkentéséhez.

Módosítás 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Csak azok a tagállamok jogosultak 
a MÁTA támogatására, amelyek 
elkötelezték magukat az Unió 2050-re 
vonatkozó klímasemlegességi célkitűzése 
mellett.

Or. en

Módosítás 110
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent 
majd azon tagállamok számára, amelyek 
jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemcsak kihívás, hanem lehetőség 
is mindenki számára, hogy a 
gazdaságunkat fenntarthatóvá, stabillá és 
ellenállóvá változtassuk, hogy ezáltal a 
jövőbeli válságokra jobban reagálhasson, 
és biztosítsa a társadalmi jólétet a 
bolygónk határain belül. Különösen nagy 
kihívást jelent majd azon tagállamok 
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tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

számára, amelyek jelentős mértékben 
támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra 
vagy fokozatosan megszüntetendő vagy 
olyan kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, amelyeket lényegesen át 
kell alakítani ahhoz, hogy a hőmérséklet-
emelkedést 1,5 °C-kal az iparosodás előtti 
szinten lehessen tartani, illetve amelyek 
nem rendelkeznek az ehhez szükséges 
pénzügyi eszközökkel. A Méltányos 
Átállást Támogató Alapnak az összes 
tagállamra ki kell terjednie, feltéve hogy 
jogilag kötelező érvényű célokat és 
intézkedéseket fogadtak el az összes 
fosszilis tüzelőanyag fokozatos 
kivezetésére vonatkozóan a Párizsi 
Megállapodásnak megfelelő határidőn 
belül, ideértve a szén legkésőbb 2030-ig 
történő fokozatos kivezetését is. Pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

Or. en

Módosítás 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok és a tagállamokon belüli 
bizonyos régiók számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra, illetve kibocsátásintenzív 
ipari tevékenységet vagy olyan ipari 
tevékenységet folytatnak, amelyek 
termékeit érinti az EU 
klímasemlegességre való áttérése, és a 
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eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan meg kell szüntetni vagy át kell 
alakítani azokat, továbbá amely 
tagállamok és régiók nem rendelkeznek az 
ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel, 
ami egyúttal az energiaszegénység 
fokozott kockázatával is együtt jár. A 
Méltányos Átállást Támogató Alapnak 
ennélfogva az összes, az Unió 2050. évi 
klímasemlegességi célkitűzése mellett 
elkötelezett tagállamra ki kell terjednie, ám 
pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell 
elosztani, hogy az energetikai átállási 
folyamat során milyen a tagállamok 
kiinduló kapacitási helyzete, illetve hogy 
milyen mértékben képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre 2050-ig való uniós 
átállás kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Nagy kihívást jelent majd azon 
tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak vagy mostanáig 
jelentős mértékben támaszkodtak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. Nagy kihívás lesz azoknak a 
tagállamoknak is, amelyeknek 
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eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

fejleszteniük kell infrastruktúrájukat, és 
amelyek munkavállalóinak 
alkalmazkodniuk kell az átálláshoz. A 
MÁTA pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy a 
tagállamok milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre 2050-
ig való átállás, valamint energetikai és 
éghajlati célkitűzéseikkel kapcsolatos 
törekvésük kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat, 
valamint az előző programozási időszakok 
(2007–2014 és 2014–2020) során az 
átállással kapcsolatosan már megtett 
erőfeszítéseket.
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Or. en

Módosítás 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 116
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE652.409v01-00 50/185 AM\1205744HU.docx

HU

klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

kezeléséhez szükséges beruházásokat.

Or. en

Módosítás 117
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás jelentős beruházásokat követel, és a 
tagállamokat kihívás elé állítja. Különösen 
nagy kihívást jelent majd azon tagállamok 
számára, amelyek jelentős mértékben 
támaszkodnak szilárd fosszilis 
tüzelőanyagokkal kapcsolatos, a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan átalakítandó tevékenységekre, 
illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel. A MÁTA 
keretén belüli pénzügyi eszközöket 
ennélfogva annak megfelelően kell 
elosztani, hogy a tagállamok milyen 
mértékben képesek finanszírozni az 
érintett régiókban a klímasemlegességre 
való átállás kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 118
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(8a) A klímasemlegességre való áttérés 
új gazdasági lehetőségeket is kínál. 
Konkrétan a felhagyott bányák megújuló 
energia előállításának helyszíneivé 
történő átalakítása és a megújulóenergia-
infrastruktúra ezeken a területeken vagy a 
szomszédos területeken történő kiépítése 
zöld munkahelyeket biztosíthat az egykori 
bányászközösségek számára. A szén alapú 
regionális gazdaságokról és 
energiarendszerektől a megújuló 
energiára történő átállás lehetővé teszi a 
helyi közösségek számára, hogy aktív és 
felelősséget vállaló résztvevőkké váljanak 
az energiaátállásban, valamint az egyetlen 
ágazat helyett több ágazat alkotta 
modellre térjenek át. A szénrégiók 
megújulóenergia-központokká történő 
átalakításának előnye az infrastruktúra 
megléte, a kiterjedt földterület 
rendelkezésre állása, valamint a képzett 
személyzet. Ezenkívül a szóban forgó 
átalakulás hozzájárulhat az 
energiabiztonsághoz és az ellenálló 
képességhez, egy decentralizált 
energiarendszer-modell alapján.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont megállapításai szerint. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Módosítás 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

(8a) A tisztességes és fenntartható 
átmenet érdekében, amely biztosítja az e 
rendeletben kitűzött célok elérését és 
hatékonyságát, az erőforrások 
elosztásánál figyelembe kell venni a 
tagállamok által az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére, a megújuló 
energiára és az energiahatékonyságra 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött célok 
tekintetében elért eredményeket is. Ilyen 
módon a MÁTA nem büntetheti azokat a 
tagállamokat, amelyek már beruháztak, és 
megfelelnek a kitűzött céloknak.

Or. en

Módosítás 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tisztességes és fenntartható 
átmenet érdekében, amely biztosítja az e 
rendeletben kitűzött célok elérését és 
hatékonyságát, az erőforrások 
elosztásánál figyelembe kell venni a 
tagállamok által az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére, a megújuló 
energiára és az energiahatékonyságra 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött célok 
tekintetében elért eredményeket is. Ilyen 
módon a MÁTA nem büntetheti azokat a 
tagállamokat, amelyek már beruháztak, és 
megfelelnek a kitűzött céloknak.

Or. en

Módosítás 121
Henrike Hahn
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 122
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A MÁTA-nak elő kell segítenie a 
beruházások földrajzi eloszlását (a 
mezőgazdasági és ipari területektől az 
energiatermelés központjaiig), biztosítva a 
területi kohéziót és a kiegyensúlyozott 
földhasználatot, megelőzve a tagállamok 
közötti különbségek növekedését, és ezzel 
szemben elősegítve a konvergenciát.

Or. pt

Módosítás 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató, 
technológiailag megvalósítható és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk az innovatív, 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való fokozatos 
átálláshoz. A magas szén-dioxid-
kibocsátású ágazatok – így a szén-, a 
lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység szociális partnerekkel 
együttműködve, észszerű határidőn belül 
végrehajtott fokozatos megszüntetéséhez 
és idővel a foglalkoztatási szint ennek 
megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A 
szóban forgó ágazatok átalakítása céljából 
a támogatásnak elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot és az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású tevékenységeket 
új technológiák, a megújuló 
energiaforrások bevezetése és az alacsony 
kibocsátású energiaellátás, valamint a 
megfizethető alacsony kibocsátású 
energiatermelés infrastruktúrájának és 
technológiájának kiépítésébe történő 
beruházások, továbbá új eljárások vagy 
termékek révén. A gázt áthidaló 
technológiaként kell elismerni, amelynek 
fontos szerepet kell játszania az alacsony 
kibocsátású gazdaságra való átállás 
során. Emellett a műszaki újítások – 
például a hidrogén bevezetése, amely a 21. 
század egyik legnagyobb 
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energiahordozójává válhat – nem 
sérthetik az ellátás biztonságát. Az ilyen 
tevékenységeknek jelentős életciklus-
kibocsátás-csökkentést kell 
eredményezniük a terület energetikai 
rendszerében, és összhangban kell 
lenniük a 2030-ra teljesítendő uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az 
Unió 2050-ig13 megvalósítandó 
klímasemlegességével, ugyanakkor meg 
kell őrizniük és elő kell segíteniük a 
szakképzettségen alapuló foglalkoztatást, 
elkerülve a környezetkárosodást, és 
fokozva az elsősorban megújuló 
energiaforrásokon alapuló 
energiarendszer megbízhatóságát, többek 
között rugalmas kiegyensúlyozó 
technológiák és tárolási megoldások 
révén. Különös figyelmet kell fordítani a 
fejlett és fenntartható technológiák, 
valamint a digitalizáció és a konnektivitás 
terén zajló innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz és 
segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 124
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével előnyben kell 
részesítenie az embereket, a közösségeket 
és a helyi gazdaságokat támogató és közép- 
és hosszú távon fenntartható 
beruházásokat. A finanszírozásban 
részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk 
a klímasemleges, teljes mértékben 
megújuló energiaforrásokra alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony és körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz, amely nem 
károsítja a biodiverzitást. A hanyatló 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg-, 
gáz- és kőolajalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység a 
hőmérséklet-emelkedés iparosodás előtti 
szint feletti 1,5 °C-re való korlátozására 
vonatkozó célkitűzésnek megfelelő 
határidőn belül történő, fokozatos 
megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint 
ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. 
Hiteles tanulmányok azt sugallják, hogy a 
széntermelés 2030-ig történő fokozatos 
kivezetése az EU számára az optimális és 
legkevésbé költséges módszert jelenti a 
Párizsi Megállapodás vonatkozó 
szempontjainak végrehajtása 
szempontjából. A kibocsátásintenzív 
ágazatok átalakítását illetően a 
támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása 
és növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a legalább 2030-ra 



AM\1205744HU.docx 57/185 PE652.409v01-00

HU

annak kedvezőtlen mellékhatásait. teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2040-ig vagy 
korábban megvalósítandó 
klímasemlegességével összhangban 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új technológiák, új eljárások 
vagy termékek bevezetése révén kell 
újfajta tevékenységeket előmozdítania. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyság elsődlegessége, illetve 
a szennyező fizet elvének alkalmazására 
és a maximális közösségi előnyöket 
biztosító tevékenységek – például a 
megújuló helyi energiát termelő 
közösségek és a megújuló energia 
termelő-fogyasztói– támogatására, a fejlett 
és fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, és segítenek mérsékelni az 
ahhoz kapcsolódó foglalkoztatási váltást.

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd „A Párizsi Megállapodás következményei az energiaágazat szénfelhasználására” című 
klímaelemző tanulmányt, amely szerint a széntermelés 2030-ig történő fokozatos kivezetése az 
optimális és legkevésbé költséges módszert jelenti az EU számára a Párizsi Megállapodás 
vonatkozó szempontjainak végrehajtása szempontjából. Fontos megjegyezni, hogy a 
klímasemlegességre való átállás nemcsak a szilárd fosszilis tüzelőanyagok, hanem a kőolaj és 
a gáz fokozatos kivezetését is jelenti.
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Módosítás 125
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató, a tisztességes 
foglalkoztatást előmozdító és hosszú távon 
fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a foglalkoztatás és a 
tisztes munkafeltételek előmozdítására 
összpontosító klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és az érintett 
régiók ennek megfelelő ipari 
átalakulásához kell kötni, elkerülve a 
foglalkoztatási szint bármiféle strukturális 
csökkenését. A kibocsátásintenzív 
ágazatok átalakítását illetően a 
támogatásnak a jogokkal járó 
foglalkoztatás fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
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tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

tevékenységeket előmozdítania. A MÁTA-
nak emellett elő kell segítenie a 
mobilitással kapcsolatos paradigmák 
lényegi változását, törekedve a mobilitás 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának 
csökkentésére, és konkrétabban 
beruházásokat hajtva végre a vasúti 
hálózat korszerűsítése és bővítése, 
valamint a városi térségek és a 
városközpontok közösségi közlekedési 
szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele 
érdekében. Különös figyelmet kell 
fordítani a fejlett és fenntartható 
technológiák, valamint a digitalizáció és a 
konnektivitás terén zajló innovációt és 
kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a 
feltétellel, hogy a szóban forgó 
intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

Or. pt

Módosítás 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a (10) E rendelet azonosítja azokat a 
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beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
elsősorban a klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi hatásaira kell 
összpontosítania, figyelembe véve 
ugyanakkor az egyes tagállamok 
gazdasági, társadalmi és energetikai 
jellemzőit. Az átmeneti energiaforrásokba, 
például a földgázba történő beruházások 
akkor támogathatók, ha ezek a 
beruházások az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának érdemi csökkentéséhez 
vezetnek, és lehetővé teszik a megújuló 
gázok fenntartható alternatívaként való 
használatát. A hanyatló ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció, a konnektivitás és az 
intelligens mobilitás terén zajló innovációt 
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és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a 
feltétellel, hogy a szóban forgó 
intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek, többek között a Párizsi 
Megállapodásnak a teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni, és ezeknek 
összhangban kell állniuk az EU 
fenntartható finanszírozásra vonatkozó 
taxonómiájával. A beruházások listájának 
a zöld megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
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tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

elsősorban a klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás kedvezőtlen 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatásaira kell összpontosítania, 
figyelembe véve ugyanakkor az egyes 
tagállamok gazdasági, társadalmi és 
energetikai jellemzőit. A hanyatló 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és 
az olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével, 
valamint a Párizsi Megállapodással 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció, a konnektivitás és az 
intelligens mobilitás terén zajló innovációt 
és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a 
feltétellel, hogy a szóban forgó 
intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

Or. en

Módosítás 128
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való fokozatos 
átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és idővel a foglalkoztatási szint ennek 
megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a szakképzettségen 
alapuló foglalkoztatás fenntartása és 
növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
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tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. 
Általánosságban különös figyelmet kell 
fordítani a kkv-kra, valamint 
konkrétabban a fejlett és fenntartható 
technológiák, valamint a digitalizáció és a 
konnektivitás terén zajló innovációt és 
kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a 
feltétellel, hogy a szóban forgó 
intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait. 
Ezeknek a beruházásoknak lehetővé kell 
tenniük a szakértelem és az elemzés 
költségeinek finanszírozását is annak 
érdekében, hogy elősegítsék a meglévő, jól 
működő vállalkozások sikeres 
átalakítására vonatkozó célok elérését. 

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

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

Or. en

Módosítás 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 

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

támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges, 
ellenálló és körforgásos gazdaságra való 
átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania, és 
figyelembe veendő súlyosbító tényező a 
munkanélküliségi ráta, az elnéptelenedés 
tendenciái és a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos korábbi átalakítási 
erőfeszítések, amelyek gyengítették a 
régiók kapcsolódó gazdasági szövetét. 
Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges, ellenálló és körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz és segítenek 
mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.
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__________________ __________________
13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773 final.

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

Or. en

Módosítás 130
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a versenyképes, 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való fokozatos átálláshoz. A magas 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású ágazatok – 
így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az 
olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
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fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és lehetőség 
szerint azok új alacsony szén-dioxid-
kibocsátású tevékenységekre való 
átállásához kell kötni. A támogatásnak a 
foglalkoztatás fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
jelentős kibocsátáscsökkentést 
eredményező új piackész és 
költséghatékony technológiák, új eljárások 
vagy termékek – többek között a 
megfizethető megújuló 
energiaforrásokkal és az alacsony 
kibocsátású energiaforrásokkal 
kapcsolatos infrastruktúrák és 
technológiák – bevezetése révén kell 
piackész és költséghatékony 
tevékenységeket előmozdítania, biztosítva 
az energetikai rendszerek 
megbízhatóságát is. Különös figyelmet 
kell fordítani a fejlett és fenntartható 
technológiák, valamint a digitalizáció és a 
konnektivitás terén zajló innovációt és 
kutatást fokozó tevékenységekre, az 
Európai horizonttal való szinergizmusok 
támogatásával, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz és 
segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

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

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

Or. en
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Módosítás 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig13 megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való folyamatos 
átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a 
szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő, az európai 
klímarendelet 2. cikkében meghatározott 
uniós éghajlat-politikai célkitűzés elérése 
és az Unió 2050-ig13 megvalósítandó 
klímasemlegessége tekintetében jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
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tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és a fenntartható 
munkahelyek megteremtéséhez, és 
segítenek mérsékelni az átállás 
kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás fenntartása és 
növelése és a környezetkárosodás 
kiküszöbölése mellett a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en
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Módosítás 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 134
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével előnyben kell 
részesítenie a helyi gazdaságokat támogató 
és hosszú távon fenntartható 
beruházásokat. A finanszírozásban 
részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így 
a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az 
olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
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– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 135
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a versenyképes 
klímasemleges körforgásos gazdaságra 
való fokozatos és gazdaságilag 
fenntartható átálláshoz. A hanyatló 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és 
az olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig13 
megvalósítandó klímasemlegességével 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások, termékek vagy 
új készségek bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
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annak kedvezőtlen mellékhatásait. annak kedvezőtlen mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA-nak olyan ipari 
tevékenységeket is támogatnia kell, 
amelyek ugyan nem rendelkeznek jelentős 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással, de az 
átállással és a 2050-ben kitűzött 
klímasemlegességi céllal 
összeegyeztethetetlen ipari termékeket 
állítanak elő. E tekintetben az európai 
termikusjármű-ágazat még inkább a 
legsúlyosabban megzavartak közé tartozik 
és fog tartozni, miközben a növekvő 
nemzetközi verseny és szigorúbb 
környezetvédelmi követelmények 
összefüggésében működik – az Unió szén-
dioxid-kibocsátásának csaknem 20%-a ide 
koncentrálódik. A hálózatsemlegesség 
nem érhető el ezen ágazat külön 
támogatása nélkül, amely az EU-ban az 
ipari munkahelyek 8,5%-át, az EU GDP-
jének 7,5%-át képviseli és mintegy 3,5 
millió közvetlen és közvetett munkahelyet 
biztosít. Mivel az autógyártók, beszállítóik, 
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valamint a karbantartási és javítási 
ágazatok vannak a leginkább kitéve, a 
MÁTA támogatást kell, hogy nyújtson 
ezeknek az ágazatoknak, és támogatnia 
kell a munkavállalókat és az 
álláskeresőket a modernebb know-how-ra 
való átállásban, különösen a 
kibocsátásmentes és/vagy alacsony 
kibocsátású járművek gyártását célzó 
alternatív iparágak összefüggésében.

Or. en

Módosítás 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az energiaágazaton kívül számos 
más ágazat is komoly átalakuláson megy 
keresztül, és ennek jelentős hatása van 
munkaerejükre. A autó- és járműgyártó 
ágazatok az átmenettel legsúlyosabban 
érintett ágazatok között lesznek. Annak 
elkerülése érdekében, hogy a csökkentett 
vagy megszakadt gyártás miatt jelentős 
munkaerő-veszteséget szenvedjenek, az 
autóipartól nagymértékben függő 
régióknak jogosultnak kell lenniük a 
MÁTA-forrásokra. Bár Európa fokozza az 
akkumulátorok helyi előállítására, 
valamint az alacsony szennyezettségű 
járművek gyártására irányuló 
erőfeszítéseit, az autóiparban dolgozók 
átképzésének és továbbképzésének együtt 
kell járnia az autóipar átalakításához 
szükséges beruházásokkal. Mivel az 
autóipari foglalkoztatás gyártóiparon 
belüli részesedése az EU több mint 
14 régiójában meghaladja a 20%-ot, ez 
garantálná az autóipartól túlzottan függő 
régiók megóvását az ágazat egyre 



AM\1205744HU.docx 77/185 PE652.409v01-00

HU

valószínűbb hanyatlása esetén.

Or. en

Módosítás 138
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. Rendkívül 
fontos, hogy az erőfeszítéseket az érintett 
régiók gazdasági fellendülésére 
összpontosítsuk, ahelyett, hogy a 
munkavállalók mobilitására számítva 
kockáztatjuk az elnéptelenedést. 
Kiemelten kell kezelni a regionális 
munkaerőpiac igényeihez igazodó 
átképzést, különös tekintettel a 
munkahelyi átképzésre, vagy a 
részmunkaidős foglalkoztatás és a 
részmunkaidős átképzés kombinációjára.

Or. en

Módosítás 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket a szükséges képesítések 
megszerzésében és az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
vagy megfelelően támogassa őket 
alternatívák biztosításával, például azzal, 
hogy munkakeresési segítséget nyújt az 
álláskeresőknek, jövedelemtámogatást ad 
ezt követő munkaerőpiaci befogadásuk és 
újbóli befogadásuk biztosításához, 
elkerülve az átálláshoz közvetlenül 
kapcsolódó rövid és hosszú távú 
munkanélküliséget egyaránt. Ezeknek a 
fellépéseknek a nemek közötti egyenlőség 
szempontját is megfelelően figyelembe 
kell venniük.

Or. en

Indokolás

A MÁTA-nak támogatnia kell az alulfoglalkoztatottság által súlyosan érintett térségek 
gazdasági fejlődését, csökkentve az egyenlőtlenségeket a régiókban.

Módosítás 140
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 

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

őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. Fontos 
megjegyezni, hogy a megújuló 
energiaforrásokra épülő gazdaságra való 
áttérés jelentős munkahely-teremtési 
potenciállal rendelkezik, amely végső 
soron magasabb foglalkoztatási szintet 
eredményezhet a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő területeken.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont megállapításai szerint a tiszta energia technológiák bevezetésével a 
széntermelő régiókban 2030-ra akár 315 000 munkahely teremtésére is lehetőség nyílik, és 
2050-ig több mint 460 000-re nő a munkahelyek száma. Ez több mint kétszerese lenne a 
közvetlenül szénnel kapcsolatos ágazatok munkahelyeinek jelenlegi számának, amely több 
ágazaton alapuló modellhez vezet, hozzájárulva az energiabiztonsághoz, 
munkahelyteremtéshez és gazdasági értékhez, az emberek és helyi közösségek javára. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Módosítás 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók, közvetlenül vagy 
közvetetten érintett családjaik, valamint a 
jelentős strukturális változások miatt 
tevékenységeikben érintett 
önfoglalkoztatók továbbképzésére, 
átképzésére és alkalmazkodást segítő 
képzésére (outskilling) azzal a céllal, hogy 
segítse őket az új foglalkoztatási 
lehetőségekhez való alkalmazkodásban, 
továbbá munkakeresési segítséget nyújtson 
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az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

Or. en

Módosítás 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 143
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 

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

őket az új foglalkoztatási körülményekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz, biztosítva, 
hogy ne érintse őket hátrányosan a 
munkahelyváltás.

Or. pt

Módosítás 144
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak biztosítania kell 
az érintett munkavállalók továbbképzését 
és átképzését is azzal a céllal, hogy 
megtartsa őket ugyanazon régió 
munkaerőpiacán, továbbá munkakeresési 
segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci 
befogadásukhoz.

Or. en

Módosítás 145
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A MÁTA és a méltányos átállási 
mechanizmus eredményes végrehajtása 
nemcsak a MÁTA-rendelettől függ, 
hanem az állami támogatási rendszertől 
is, amely korlátozza a támogatási 
intenzitást a régiókban. Az általános 
csoportmentességi rendeletnek magasabb 
támogatási intenzitást és egyéb lehetséges 
intézkedéseket kell előirányoznia, hogy 
lehetővé tegye az állami beruházásokat a 
méltányos átállással érintett régiókban.

Or. en

Módosítás 147
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a tisztességes foglalkoztatáshoz. A kkv-
któl eltérő vállalkozások esetében csak 
akkor támogatható termelőberuházás, ha 
emellett a munkahelyek átállás 
következtében történő megszűnése 
munkahelyek létrehozásával vagy 
védelmével jár, és nem vezet 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredménye. A meglévő ipari 
létesítményekbe – többek között az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra 
kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.
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__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

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

Or. pt

Módosítás 148
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 

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

alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. Ezeknek a 
beruházásoknak figyelembe kell venniük 
a szennyező fizet elvét, és ezek nem 
tekinthetők az ipari létesítmények számára 
olyan lehetőségnek, hogy saját nyereségük 
érdekében értékesítsék a többlet 
kibocsátási egységeket. A fosszilis 
tüzelőanyagokkal kapcsolatos 
technológiákba történő beruházásokat, 
például a szén-dioxid-leválasztást és -
tárolást, valamint a meglévő létesítmények 
kibocsátási teljesítményének javítását 
szintén ki kell zárni, mivel ezek nem 
járulnak hozzá a klímasemlegesség 2050-
ig történő megvalósítására irányuló 
célkitűzéshez. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en
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Módosítás 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
fosszilis tüzelőanyagok helyett a megújuló 
energiaforrásokra átálló energiatermelő 
erőművek esetében kötelező lesz a korábbi 
munkahelyek fenntartása. A meglévő 
ipari létesítményekbe – többek között az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatálya alá tartozó létesítményekbe – 
történő beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, nem pusztán 
bontási műveletek, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
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termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak. Mivel az 
érintett területek számára gyakran 
problémát jelent a magánbefektetések 
idevonzása, a MÁTA-nak támogatnia kell 
az állami tulajdonban lévő vagy 
megosztott termelő beruházásokat is.

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

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

Or. en

Módosítás 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 

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

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Or. en

Módosítás 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 

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

eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ipari létesítményekbe történő 
beruházások célját nem szabad olyan 
módon meghatározni, hogy az 
hozzájáruljon a kibocsátási egységek 
kereskedelme által eleve megszerzett 
nyereség növeléséhez. A belső piac és a 
kohéziós politika integritásának védelme 
érdekében a vállalkozásoknak nyújtott 
támogatásnak összhangban kell állnia az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami 
támogatásokra vonatkozóan lefektetett 
uniós szabályokkal, különös tekintettel 
arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 152
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 

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

megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye, valamint 
ha a szóban forgó beruházások 
hozzájárulnak a 2040-ig vagy korábban 
megvalósítandó klímasemlegességhez. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2040-ig vagy korábban 
megvalósítandó klímasemleges gazdaságra 
való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján az ingyenes kiosztásra 
vonatkozóan megállapított 
referenciaértékektől, továbbá jelentős 
számú munkahely védelmét eredményezik. 
Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően 
indokolni kell a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben. Ezeket 
a beruházásokat nem szabad fosszilis 
tüzelőanyaggal működő létesítményekben 
végrehajtani, és nem növelhetik és nem 
tarthatják fenn a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőséget. A belső 
piac és a kohéziós politika integritásának 
védelme érdekében a vállalkozásoknak 
nyújtott támogatásnak összhangban kell 
állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az 
állami támogatásokra vonatkozóan 
lefektetett uniós szabályokkal, különös 
tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra 
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kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak

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

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

Or. en

Módosítás 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alá tartozó létesítményekbe – történő 
beruházások abban az esetben 
engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen 
elmaradnak a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az 
ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 154
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 
termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 

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

hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy 
a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást 
olyan vállalkozásokra kell korlátozni, 
amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) és c) pontja 
alkalmazásában támogatott területként 
kijelölt területeken találhatóak.

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

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

Or. en

Módosítás 156
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 

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

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

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 

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

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Or. en

Módosítás 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA célkitűzéseinek elérése 
érdekében az Európai Bizottságnak 
mérlegelnie kell a környezetvédelmi és 
energetikai támogatásról szóló 
iránymutatások olyan változtatásait, 
amelyek a magánberuházások és a MÁTA 
sikeres végrehajtásának 
megkönnyítéséhez szükségesek. 
Határozott állami támogatási keretre van 
szükség annak megakadályozása 
érdekében, hogy a dekarbonizációhoz 
nyújtott támogatás indokolatlan 
torzulásokhoz vezessen a belső piacon. A 
környezetvédelmi és energetikai 
támogatásról szóló iránymutatások 
felülvizsgálatára a zöld megállapodással 
párhuzamosan kell, hogy sor kerüljön, 
különösen a közelmúltbeli és új 
szabályozási fejlemények, a technológiai 
fejlődés és lehetőségek, valamint az 
energiaágazat piaci fejleményei 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
és energetikai támogatásról szóló 
iránymutatások tervezett 
felülvizsgálatának lehetővé kell tennie a 
széntermelés fokozatos kivezetése miatt 
bekövetkező szerkezeti változások nemzeti 
támogatását, a Méltányos Átállást 
Támogató Alapéihoz hasonló feltételek 
mellett. Az iránymutatások felülvizsgálata 
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során a Bizottságnak ezért figyelembe kell 
vennie az érintett régiókban a strukturális 
változások problémáit is annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a régiók elegendő 
rugalmasságot kapjanak projektjeik 
társadalmi és gazdasági szempontból 
életképes módon történő végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 158
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Annak biztosításának az 
érdekében, hogy az Alapot ne használják 
fel egy vállalat környezeti felelőssége alá 
tartozó környezeti károk helyreállítási 
költségeinek fizetésére, és ne torzítsák a 
szennyezés és más környezeti hatások 
csökkentését célzó ösztönzőket, a területek 
helyreállítására, 
szennyeződésmentesítésre, az 
ökoszisztémák helyreállítására és 
újratelepítési projektekre irányuló 
beruházások támogatását csak akkor 
szabad felhasználni, mintegy végső 
megoldásként, ha egyetlen vállalatot sem 
lehet jogilag felelősségre vonni az ilyen 
tevékenységek finanszírozására, az 
EUMSZ 191. cikkében foglalt „szennyező 
fizet” elvvel összhangban;

Or. en

Módosítás 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

(12a) Az állami támogatási szabályok 
tervezett felülvizsgálatának azt kell célul 
kitűznie, hogy megerősítse és 
egyszerűsítse a fenntartható megoldásokat 
célzó beruházási eszközöket és a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
eredményes és innovatív végrehajtásában 
döntő szerepet játszó nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok konkrét eszközeit;

Or. en

Módosítás 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA figyelembe veszi az 
energiaágazat ellátási láncát, amely a 
meglévő nemzeti ipari hálózatokra, 
nevezetesen az új energiaprojektekbe 
bevonható nagy ipari csoportok szállítóira 
épül.

Or. en

Módosítás 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A kkv-któl eltérő vállalkozásokba 
irányuló termelőberuházások MÁTA-n 
keresztül történő támogatása nem 
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korlátozódhat az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésének a) és c) pontja szerint 
alkalmazandó állami támogatási 
szabályok értelmében állami támogatásra 
jogosult területekre. Éppen ellenkezőleg, 
az állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak lehetővé kell tenniük a 
MÁTA-n keresztül támogatásban 
részesülő összes régió számára, hogy már 
korai szakaszban hatékonyan kezeljék a 
munkahelyek elvesztésének veszélyét. Ezt 
az általános csoportmentességi rendelet 
ennek megfelelő kiigazításával is 
biztosítani kell;

Or. en

Módosítás 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett területek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a lehető leghamarabb aktívan 
foglalkozzanak a kapcsolódó strukturális 
változásokkal. Ehhez szükség van az 
állami támogatásokról szóló jogszabályok 
kiigazítására, pl. az Európai Bizottság új 
iránymutatásán keresztül az EUMSZ 
107. cikke (3) bekezdésének b) vagy 
c) pontja alapján, annak biztosítása 
érdekében, hogy a támogatások az 
alkalmazandó szabályok szerint, a 
támogatott régiók helyzetétől függetlenül 
megengedettek legyenek;

Or. en
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Módosítás 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló és 
pontos MÁTA-munkaprogram 
előkészítését. A MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással, 
amennyiben a tematikus prioritások 
kiegészítik egymást. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Or. en

Módosítás 164
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg lehet 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással.

Or. pt

Módosítás 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Łukasz 
Kohut
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 167
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Dan 
Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 

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

támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel és az európai 
szemeszterre vonatkozó országjelentéssel 
összhangban részletesen ismertetik az 
átállás folyamatát, és fokozzák éghajlat-
politikai törekvéseiket. A Bizottság e 
célból létrehozza a méltányos átállási 
platformot, amely valamennyi érintett 
ágazat, többek között az energiaintenzív 
ágazatok és a szénfüggő régiók 
vonatkozásában lehetővé teszi a 
tapasztalatok, a tanulságok és a bevált 
módszerek két- és többoldalú cseréjét, 
melynek során a széntermelő régiók 
átalakításával foglalkozó meglévő platform 
tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 169
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
és az európai gazdasági rendszereken 
belüli, konkrét nagy kibocsátású termelő 
ágazatokon belül folytatott átállási 
folyamat hatékony végrehajtását. E 
tekintetben a tagállamoknak a releváns 
érdekelt felekkel együttműködésben – az 
(EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkében 
kidolgozott partnerségi elvnek 
megfelelően – és a Bizottság támogatása 
mellett méltányos területi átállásra 
vonatkozó terveket kell készíteniük, 
amelyben a nemzeti energia- és 
klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
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régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 171
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 

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

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

Or. en

Módosítás 173
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 

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

valamennyi érintett ágazat vonatkozásában 
lehetővé teszi a tapasztalatok, a tanulságok 
és a bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en

Módosítás 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini
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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, megőrizve ugyanakkor a 
foglalkoztatási lehetőségeket, és újakat 
kidolgozva, hogy az érintett területeken 
megelőzhető legyen a társadalmi 
kirekesztés. 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 is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását, 
lehetőség szerint más releváns uniós és 
nemzeti finanszírozási rendszerekkel és 
programokkal, valamint a zöld 
megállapodás célkitűzéseivel szinergikus 
módon. A rendszerek egymást nem 
emészthetik fel. 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. Az Európai Bizottság által 
a 2020. évi országjelentések 
D. mellékletében meghatározott 
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beruházási útmutatónak nem szabad 
korlátoznia a tagállamokat a MÁTA-
támogatás olyan új területeire és 
prioritásaira vonatkozó javaslatában 
megtételében, amelyek hozzájárulnak az 
uniós klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítását célzó átálláshoz.

Or. en

Módosítás 176
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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, kellően 
figyelembe véve a meglévő munkahelyek 
megőrzését és új munkalehetőségek 
megteremtését. 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, 
valamint az Unió politikai prioritásaival is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
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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.

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 
elfogadott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a 
Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük. Az Európai Bizottság által a 
2020-ra vonatkozó országjelentésekben 
azonosított beruházási területeknek és 
prioritásoknak indikatívaknak kell 
lenniük, és nem korlátozhatják a 
tagállamokat abban, hogy javaslatot 
tegyenek a MÁTA-támogatásra szoruló 
területekre.

Or. en

Módosítás 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben – a helyi 
önkormányzatokkal és képviselőkkel 
folytatott alapos konzultációs folyamatot 
követően – azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
kedvezőtlen társadalmi hatás 
minimalizálása céljából, egyúttal a 
klímasemleges gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításához hozzájárulva 
folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények korszerűsítését, 
átalakítását, korszerűsítését vagy bezárását, 
illetve egyéb kibocsátásintenzív 
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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.

tevékenységek átalakítását, továbbá olyan 
tevékenységek átalakítását, amelyek 
termékeit érinti az EU 
klímasemlegességre való átállása. 
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 és nyomon 
követett (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a 
Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Or. en

Módosítás 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
az S&D képviselőcsoport nevében

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 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni az 
európai klímarendeletben 2030-ra 
vonatkozóan meghatározott éghajlati 
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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.

célok elérése, valamint a klímasemleges 
gazdaság 2050-ig történő 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 az éghajlati célkitűzésekkel, 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 lehet 
képezniük.

Or. en

Módosítás 179
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett személyeket 
és területeket, ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 2040-ig vagy 
korábban történő megvalósítása érdekében 
folytatandó konkrét fellépéseket és 
elérendő konkrét célokat és határidőket, 
azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, ideértve szénfelhasználás 
esetén a széntermelés legkésőbb 2030-ra 
történő fokozatos kivezetésének 
egyértelmű ütemtervét. 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 
terveknek fel kell mérniük a megújuló 
energiaforrásokban az érintett régiókban 
rejlő potenciált is. 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

Indokolás

A KKK jelentése a régiók három kategóriáját határozza meg megújulóenergia-potenciáljuk 
szempontjából; a régiók túlnyomó többsége magas szintű megújulóenergia-potenciállal 
rendelkezik. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/clean-energy-technologies-coal-regions
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Módosítás 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

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 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.
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Módosítás 181
Pilar del Castillo Vera

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, ideértve a munkanélküliségi 
rátákat, az elnéptelenedés tendenciáit, 
valamint a korai átalakítási vagy átállási 
törekvéseket, 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.
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Módosítás 182
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

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 szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok előállításában érintett 
létesítmények átalakítását vagy bezárását, 
megvédve ugyanakkor a munkahelyeket, 
és elkerülve a munkavállalók 
elbocsátását. 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.
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Or. en

Módosítás 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 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 (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 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A MÁTA-nak biztosítania kell az 
érintett hatóságok, gazdasági és szociális 
partnerek, többek között szakszervezetek 
és más érintett civil társadalmi érdekelt fél 
aktív részvételét a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek előkészítésében 
és végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 185
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 186
Henrike Hahn
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 
korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket 
alulteljesítik.

Or. en

Módosítás 187
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet III. 
mellékletében foglalt elemeknek a közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
tekintetében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak15 megfelelően kerüljön 

törölve
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sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
__________________
15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o.

Or. en

Módosítás 188
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet III. 
mellékletében foglalt elemeknek a közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
tekintetében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak15 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és e szakértők 

(17) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak15 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
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rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

__________________ __________________
15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o. 15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o.

Or. en

Módosítás 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A MÁTA megfelelő pénzügyi 
keretének meghatározása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy az I. melléklettel 
összhangban meghatározza az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló 
előirányzatok éves bontását.

törölve

Or. en

Módosítás 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

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 

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági, energetikai 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 
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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,

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. 
Biztosítani kell a szakpolitika más 
szakpolitikákkal, nevezetesen az 
iparpolitikával és a közbeszerzési 
szabályokkal való koherenciáját, az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében, hogy az európai ipar, beleértve 
a kkv-kat is, fenntartható termékeket és 
szolgáltatásokat tudjon előállítani a zöld 
megállapodásnak megfelelően, és 
munkahelyeket biztosíthasson. 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. en

Módosítás 191
Pietro Fiocchi

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 

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek és termelő 
ágazatok 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 
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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,

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. en

Módosítás 192
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 rendkívüli gazdasági és társadalmi 
kihívásoknak 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,

Or. en
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Módosítás 193
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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 energetikai, 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,

Or. en

Módosítás 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a (19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
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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,

klímasemleges gazdaságra való energetikai 
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,

Or. en

Módosítás 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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 
energetikai átállás folyamatából adódóan 
súlyos társadalmi-gazdasági, 
energiabiztonsági és környezeti 
kihívásokkal szembesülő területeknek, 
nevezetesen minden olyan régiónak, ahol 
még szenet termelnek ki, vagy ahol a 
szénbányászati tevékenységek fokozatos 
kivezetése után jelentős strukturális 
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változásokra kerül sor, valamint a 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységet 
folytató régióknak.

Or. en

Módosítás 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének (11) bekezdésében 
meghatározott, 2030-ra teljesítendő uniós 
klímacél elérése, valamint a .../... rendelet 
[európai klímarendelet] 2. cikkének 
(1) bekezdése szerinti a 2050-ig 
teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő területek 
gazdaságainak, lakosságának és 
környezetének.

Or. en

Módosítás 197
Seán Kelly

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 

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

klímasemleges uniós gazdaságra való 
energetikai átállás folyamatából adódóan 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek, különösen a 
gazdasági szempontból a tüzelőanyagok, 
például a szén vagy a tőzeg kitermelésétől 
és a kapcsolódó tevékenységektől függő 
régióknak.

Or. en

Módosítás 198
Henrike Hahn
on behalf of  the Greens/EFA Group

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 2040-ig vagy korábban 
teljesítendő klímasemleges, környezetileg 
fenntartható, teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokra alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, valamint körforgásos 
uniós gazdaságra való átállás folyamatával 
érintett területeknek és személyeknek.

Or. en

Módosítás 199
Pietro Fiocchi

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 

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

nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek és termelő 
ágazatoknak.

Or. en

Módosítás 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 segítse a 
tagállamokat a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás során.

Or. en

Módosítás 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 

(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, valamint az Unió 2030-as 
célkitűzésének megvalósítási folyamatából 
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szembesülő területeknek. adódóan súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő területeknek vagy 
gazdasági tevékenységeknek.

Or. en

Módosítás 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Tsvetelina 
Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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 folyamatában lévő tagállamok 
sajátosságaiból adódóan különféle 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

Or. en

Módosítás 203
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 és 
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társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

energiabiztonsági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

Or. en

Módosítás 204
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában] 
említett „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés tekintetében az Alapból nyújtott 
támogatás hatókörét, valamint a 
programozásra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, a támogatás hatókörét, valamint a 
programozásra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

Or. en

Indokolás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzést már támogatja az ERFA, a 
Kohéziós Alap és az ESZA+, és a programok közötti átfedés jelentős. Ezen az alapon a 
kohéziós politika keretei között ennek az alapnak nincs hozzáadott értéke. Ezért a MÁTA-t a 
kohéziós politikai célkitűzésektől függetlenül kell létrehozni, és csak olyan mértékben szabad 
összekapcsolni a közös rendelkezésekről szóló rendelettel, amennyiben azt a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet végrehajtási szabályai szerint hajtják végre a belügyi 
alapokhoz hasonlóan.

Módosítás 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában] 
említett „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés tekintetében az Alapból nyújtott 
támogatás hatókörét, valamint a 
programozásra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

(2) Meghatározza a MÁTA egyedi 
célkitűzését, földrajzi hatókörét és 
forrásait, az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában] 
említett „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés tekintetében az Alapból nyújtott 
támogatás konkrét hatókörét, valamint a 
programozásra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket és a nyomon követéshez 
szükséges mutatókat.

Or. en

Módosítás 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyedi célkitűzés Egyedi célkitűzések

Or. en

Módosítás 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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”.

(1) 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”.
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(2) A MÁTA ösztönzi a meglévő alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
energiainfrastruktúrákba történő 
beruházások megújítását, amelyek 
biztosítják a kereslet és a kínálat 
kiegyensúlyozását a háztartási 
villamosenergia-rendszerekben és az 
export révén az európai villamosenergia-
rendszerben.
(3) A MÁTA előmozdítja az ipari 
együttműködést néhány tagállamból 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-előállítási modelljeinek 
olyan országokban történő előmozdítása 
érdekében, amelyek nagymértékben 
függnek a fosszilis tüzelőanyagoktól.

Or. en

Módosítás 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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: „olyan tevékenységek 
támogatása, amelyek célja a 
klímasemleges gazdaságra való szolidáris 
és hatékony energetikai átállás 
megvalósítását célzó fellépések 
támogatása, figyelembe véve a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozását a munkavállalók, az 
energetikai ágazat, az ipar, a befektetők és 
a közösségek biztonságának megteremtése 
érdekében, valamint az átállás társadalmi, 
gazdasági, energiabiztonsági és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók 
és az emberek számára”, összhangban a 
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Párizsi Megállapodás céljaival, az Unió 
2050-re megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzésével és a 
2030-as kibocsátáscsökkentési 
célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 209
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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: az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 2030-ig való csökkentésére 
vonatkozó ambiciózus uniós célkitűzés 
elérését célzó olyan átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásai 
kezelésének lehetővé tétele a régiók és az 
emberek számára, amely összhangban áll 
a klímasemleges gazdaság 2040-ig vagy 
korábban történő megvalósítására és a 
globális felmelegedés iparosodás előtti 
szinthez viszonyított 1,5 °C alatt tartására 
vonatkozó célkitűzéssel. A MÁTA 
konkrétan támogatja a szóban forgó 
átmenet jelentős munkahelyteremtési 
potenciáljának teljes körű kiaknázására 
irányuló erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Módosítás 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 
2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára, 
ideértve az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
2030-ig való csökkentésére vonatkozó 
uniós célkitűzés megvalósítását is”.

Or. en

Módosítás 211
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 sikeres energetikai átállást célzó 
intézkedéseket, és amely a következő: „a 
klímasemleges gazdaságra való méltányos 



PE652.409v01-00 138/185 AM\1205744HU.docx

HU

és hatékony energetikai átállást célzó 
fellépések támogatása, valamint az 
említett átállás társadalmi, gazdasági, 
energiabiztonsági és környezeti hatásai 
kezelésének lehetővé tétele a régiók és az 
emberek számára”.

Or. en

Módosítás 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

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 hozzájárul az EU 
2030-ra vonatkozóan az európai 
klímarendelet 2. cikkében meghatározott 
éghajlati célkitűzéseihez, lehetővé téve a 
klímasemleges gazdaságra 2050-ben való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásainak kezelését a régiók és az 
emberek számára.

Or. en

Módosítás 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

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 

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

következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele céljából méltányos és egyenlő 
lehetőségek biztosítása minden régió és 
minden ember számára”.

Or. en

Módosítás 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 és 
körforgásos uniós gazdaságra 2050-ig való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a 
régiók, a gazdasági szereplők és az 
emberek számára”.

Or. en

Módosítás 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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 

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 
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való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Or. en

Módosítás 216
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

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 
energiabiztonsági hatásai kezelésének 
lehetővé tétele a régiók és az emberek 
számára”.

Or. en

Módosítás 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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, különösen az erőteljesen 
szénfüggő régiókban, ahol az egy főre jutó 
GDP alatta marad az uniós átlagnak. A 
MÁTA forrásainak 80%-át a szén- és 
szén-dioxid-intenzív régiókkal foglalkozó 
platform (a széntermelő régiók 
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átalakításával foglalkozó platform) 
feladatmeghatározásának mellékletében 
felsorolt szénrégiók számára kell elosztani 
energiaátmenetük társadalmi, gazdasági, 
energiabiztonsági és környezeti 
hatásainak kezelése céljából.

Or. en

Módosítás 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 és régióban támogatja a 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzést, amelyek ezt 
követően a szén-dioxid-mentesítési 
kihívásával néznek szembe, és megfelelő 
pénzügyi támogatásra szorulnak a valódi 
méltányos átállás biztosítása, valamint az 
iparágakra, a kkv-kra – ideértve az induló 
innovatív vállalkozásokat –, valamint az 
átalakulás eredményeként munkahelyüket 
elvesztő munkavállalókra kifejtett negatív 
társadalmi-gazdasági hatások elkerülése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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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, amely kötelezettséget vállalt az 
Unió 2050-re vonatkozó 
klímasemlegességi célkitűzése iránt. A 
MÁTA-nak prioritásként kell kezelnie a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagoktól erősen 
függő régiókat, ahol az üvegházhatású 
gázok szempontjából intenzív ipari 
tevékenységek zajlanak, valamint az EU 
klímasemlegességre való áttérése miatt 
érintett termékeket előállító iparágakat.

Or. en

Módosítás 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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, amely jóváhagyta a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzést, és 
demonstrálja elkötelezettségét nemzeti 
energia- és éghajlati terveiben, valamint 
pénzügyi támogatásra szorul az ellenálló 
és klímasemleges gazdaság 2050-ig 
történő megvalósításához.

Or. en

Módosítás 221
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
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Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést azokban a tagállamokban, 
amelyek régióiban az átállás kihívásaival 
való szembenézéshez elkerülhetetlen az 
Unió pénzügyi támogatása.

Or. en

Módosítás 222
Seán Kelly

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 
– és különösen a széntől vagy a tőzegtől és 
a hasonló tüzelőanyagoktól erőteljesen 
függő, átalakuló régiókkal rendelkező 
tagállamokban – támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést.

Or. en

Módosítás 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 

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

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést. Az alap 
technológiasemlegességre törekszik.

Or. en

Módosítás 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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 az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett területeket.

Or. en

Módosítás 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

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 18,75 milliárd EUR, és az (EU) 
rendelet [új CPR rendelet] hatálya alá 
tartozó, különösen az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (ERFA), az Európai 
Szociális Alapból (ESZA+) vagy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) származó pénzeszközök 
allokációiból nem csoportosítható át. A 
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szóban forgó összeg adott esetben további 
uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 226
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyes becslések szerint évente 250–300 milliárd euróra van szükség az uniós gazdaság 
klímasemleges gazdasággá történő átalakításához. Ezért azt javasoljuk, hogy jelentősen 
növeljék a MÁTA összegét, mivel a Bizottság által javasolt összeg nem megfelelő, tekintettel a 
MÁTA célkitűzéseire és hatályára.
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Módosítás 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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 19 milliárd EUR („fő összeg”), 
amelyet nem lehet az (EU) .../... rendelet 
[új CPR-rendelet] által fedezett alapokból 
elkülönített összegekből átcsoportosítani. 
A fő összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Indokolás

7,5 milliárd euró nem elegendő a munkavállalókat és a közösségeket érintő méltányos átállás 
jelentős társadalmi és gazdasági kihívásainak kezelésére. Bár ezt a számadatot máshol kell 
meghatározni, a módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy növelni kell az uniós 
klímasemlegesség eléréséhez szükséges finanszírozást. A többi kohéziós alap eszközeit 
azonban nem szabad veszélyeztetni.

Módosítás 228
Elena Kountoura

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 további 30 milliárd EUR, amely 
adott esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt javasolja, hogy a költségvetést 30 milliárd euróval növeljék, amely a 
maximális összeg, bár 30 milliárd euró még mindig nem elegendő a szén-dioxid-intenzív 
régiók szükségleteinek fedezésére a klímasemlegességre 2050-ig történő méltányos átállásuk 
tekintetében.

Módosítás 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

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, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 230
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 20 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 231
Sandra Pereira

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 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 helyzetben – amely eltér attól, amely a rendeletre irányuló javaslat 
Bizottság általi előterjesztésekor uralkodott – felül kell vizsgálni az ezen eszközre elkülönített 
előirányzatokat. A mostani körülmények között az összeget legalább a kétszeresére kell 
növelni.
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Módosítás 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget évi 
2 %-os mértékben kell indexálni.

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget 
legalább évi 2 %-os mértékben kell 
indexálni.

Or. en

Módosítás 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA finanszírozása nem érinti 
a hasonló tematikus prioritásokat 
támogató (EU) rendelethez [új CPR-
rendelet], az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) és a 
LIFE programhoz (környezetvédelmi 
pénzügyi eszköz) rendelt forrásokat.

Or. en

Módosítás 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 

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

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 235
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Módosítás 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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 

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet 
[21. cikkének (1) bekezdésétől] 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 
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származó kiegészítő támogatásra. származó kiegészítő támogatásra.

Or. en

Módosítás 237
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. A MÁTA csak azokban a 
tagállamokban támogatja a 
tevékenységeket, amelyek egyértelmű 
ütemtervet fogadtak el a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére és a 
klímasemleges, teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, erősen 
erőforrás- és energiahatékony 
körforgásos gazdaságra 2040-ig vagy 
korábban való átállásra vonatkozóan, 
ideértve szénfelhasználás esetén a szén 
fokozatos kivezetésének 2030-at megelőző 
céldátumát.

Or. en

Indokolás

Az igazságos átmeneti mechanizmust össze kell kapcsolni a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos 
kivezetésére vonatkozó egyértelmű útiterv elfogadásával. A legközelebbi törekvés a 
széntermelés 2030-ig történő fokozatos kivezetése azokban a tagállamokban, ahol van 
szénágazat. „A Párizsi Megállapodás következményei az energiaágazat szénfelhasználására” 
című klímaelemző tanulmány bizonyítja, hogy a széntermelés 2030-ig történő fokozatos 
kivezetése az optimális és legkevésbé költséges módszert jelenti az EU számára a Párizsi 
Megállapodás vonatkozó szempontjainak végrehajtása szempontjából. 
https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-coalreport_nov2016_1.pdf
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Módosítás 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

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 fenntartható területi 
tervek végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 célkitűzéseihez, és 
amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel 
összhangban kidolgozott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 240
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
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Elżbieta Kruk

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 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.

Or. en

Módosítás 241
Pietro Fiocchi

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 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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 
legalább a következő tevékenységeket 
támogatja:
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Or. en

Módosítás 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

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 245
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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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 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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) meglévő vállalkozásokba – köztük 
regionális és helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő vállalkozásokba, kkv-
kba és induló innovatív vállalkozásokba – 
történő, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező, valamint új 
munkahelyek teremtéséhez hozzájáruló 
termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

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, a zöld 
gazdasághoz kapcsolódó fenntartható és 
minőségi új munkahelyeket, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;
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Or. en

Módosítás 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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 energiaközösséggel 
összefüggő szervezetekbe és 
munkavállalói kivásárlási szövetkezetekbe 
– történő, gazdasági diverzifikációt és 
átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 249
Elena Kountoura

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 
jól megfizetett munkahelyeket, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
fenntartható termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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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, szövetkezetekbe és a 
szolgáltató szektorhoz tartozó 
szervezetekbe – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 251
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
fenntartható termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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 
fenntartható termelőberuházások;

Or. en
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Módosítás 253
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ügynökségek, szervek és 
közintézmények által a gazdasági 
tevékenység és a munkahelyteremtés 
ösztönzése érdekében végrehajtott 
beruházások;

Or. pt

Módosítás 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 létrehozó és a 
meglévőket bővítő beruházások, különös 
tekintettel a kkv-kra és az induló 
vállalkozásokra, a gazdasági 
diverzifikációhoz és átalakuláshoz való 
hozzájárulás érdekében, többek között 
üzleti inkubátorházak és konzultációs 
szolgáltatások révén;

Or. en

Módosítás 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

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

b) új vállalkozásokat, konkrétan kkv-
kat és induló innovatív vállalkozásokat 
létrehozó beruházások, amelyek gazdasági 
diverzifikációt eredményeznek, és 
hozzájárulnak az új munkahelyek 
teremtéséhez, ideértve üzleti konzultációs 
szolgáltatások nyújtását;

Or. en

Módosítás 256
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások, 
különösen a megújuló technológiát 
alkalmazó munkahelyek teremtését 
eredményező beruházások;

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások munkaigényesebbek, mint a fosszilis tüzelőanyagok, ezért a 
megújuló energiaforrásokkal előállított technológiák általában minden egyes előállított 
energiaegység vonatkozásában több munkahelyet teremtenek, mint a hagyományos 
technológiák.

Módosítás 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

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

b) többek között fenntartható 
turisztikával vagy személyes 
szolgáltatásokkal foglalkozó új 
vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások

Or. en

Módosítás 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó és a 
meglévőket bővítő beruházások;

Or. en

Indokolás

A meglévő vállalatokat támogatni kell olyan új üzleti vállalkozások fejlesztése során, amelyek 
lehetővé teszik a méltányos átállással kapcsolatos célok elérését.

Módosítás 259
Sandra Pereira

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;
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Or. pt

Módosítás 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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. en

Módosítás 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs, többek 
között energetikai kutatási 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. en

Módosítás 262
Elena Kountoura

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 való és a – fosszilis 
tüzelőanyagok alkalmazásától mentes – 
fejlett technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. en

Módosítás 263
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 – többek között a 
fenntartható mobilitásra és a közlekedési 
ágazat dekarbonizációjára –, az 
energiahatékonyságra és/vagy a megújuló 
energiára irányuló beruházások; a 
megújuló energiaforrásokba, az 
intelligens villamosenergia-
megoldásokba, továbbá a kapcsolódó 
infrastruktúrába, valamint a körforgásos 
gazdaságba és a környezet 
helyreállításába történő beruházást 
hangsúlyozva.

Or. en

Módosítás 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 elektromos 
járművek töltési infrastruktúrájára, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára, többek között az alternatívák, 
például a fenntartható mobilitás – ideértve 
többek között a városi térségekben történő 
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áruszállítást – lehetővé tételét célzó 
tárolási technológiákra vagy épületek 
felújítására irányuló beruházások.

Or. en

Módosítás 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 és fenntartható tiszta 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára, többek között 
tárolási technológiákra irányuló 
beruházások, hogy ezek együttesen 
lehetővé tegyék az alternatívákat, például 
többek között a fenntartható mobilitást 
vagy az épületek felújítását;

Or. en

Módosítás 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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 – többek között 
adott esetben az Euratom-Szerződés és az 
uniós jog célkitűzéseivel összhangban a 
meglévő és a tervezett atomerőművekre –, 
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az energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

Or. en

Indokolás

Az Euratom-Szerződés 1. cikkének és 2. cikke c) pontjának rendelkezései szükségszerűen 
tervezik az atomerőművek fejlesztését. Az Euratom-Szerződés 106a. cikkének (3) bekezdése 
egyértelművé teszi, hogy az Euratom-Szerződés ugyanolyan jogállással rendelkezik, mint az 
EUSZ és az EUMSZ, az Unió elsődleges joga körében.

Módosítás 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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; ha a 
beruházásra a meglévő fosszilis 
tüzelőanyaggal működő létesítmények 
leszerelésének eredményeként kerül sor, 
ezekben az üzemekben minden 
munkahelyet meg kell őrizni új 
munkahelyek formájában.

Or. en

Módosítás 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 

d) a fosszilis tüzelőanyagokra 
alapulók kiszervezése érdekében a 
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bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

megfizethető tiszta, biztonságos és 
fenntartható energiát szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, a közlekedési ágazat 
dekarbonizálására, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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 megújuló 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, többek között a megújuló 
energia integrálását lehetővé tevő 
technológiákra, például a tárolásra, 
valamint a környezetbarát 
hidrogéntermelésre és az 
energiahatékonyságra irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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 

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

bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, a tárolásra, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára, többek között az 
alternatívtüzelőanyag-infrastruktúrára 
irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 273
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 alacsony kibocsátású 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások, ideértve a távfűtéssel 
kapcsolatos beruházásokat;

Or. en

Módosítás 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

d) megfizethető, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, biztonságos és 
rugalmas energetikai rendszert szolgáló 
technológiák, infrastruktúrák és 
szolgáltatások bevezetésére, az 
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energiára irányuló beruházások; üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a tárolási megoldásokra irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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 körforgásos 
gazdaságra, az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiára irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 276
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 biztonságos és 
fenntartható energiát szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

Or. en
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Módosítás 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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, az új nukleáris és a 
megújuló energiára irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gáz előállításához, 
feldolgozásához, elosztásához, tárolásához 
vagy elégetéséhez kapcsolódó 
beruházások, feltéve hogy a gázt áthidaló 
technológiaként használják a szén, a 
lignit, a tőzeg és az olajpala 
helyettesítésére, és jelentősen csökkenti az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. A 
szóban forgó beruházásoknak későbbi 
szakaszban lehetővé kell tennie a 
megújuló gáz alkalmazását.

Or. en

Módosítás 279
Pietro Fiocchi

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

da) a megújuló energiába történő 
beruházásokkal, különösen olyan 
intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek 
célja területükön a kisléptékű erőművek 
terjedése, például a magánfogyasztás 
fejlesztése, valamint a kollektív 
önfogyasztásnak és az energiaközösségek 
létrehozásának az ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan technológiák bevezetését 
célzó beruházások, amelyek – a földgáz 
kivételével – a fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló technológiákat alternatív 
tüzelőanyagokon, köztük a földgázon 
alapuló technológiákkal váltják fel.

Or. en

Módosítás 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 282
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az épületek energiafelújításába 
történő beruházások, összhangban a 
közelgő felújítási hullámmal, az ezen a 
területen dolgozók továbbképzésére és 
átképzésére összpontosítva;

Or. en

Módosítás 283
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tervezett elavulás ellen ható és az 
áruk és berendezések hasznos 
élettartamának csökkentésére irányuló 
tendencia megfordítását célzó 
beruházások;

Or. pt

Módosítás 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

da) azon meglévő 
energiainfrastruktúrák megújításába 
történő beruházások, amelyek nemzeti és 
európai szinten jelenleg jelentős alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ellátási rátát 
garantálnak;

Or. en

Módosítás 285
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan beruházások, amelyek célja 
a modális elmozdulás előmozdítása a 
városi területeken a fenntarthatóbb 
mobilitási módok felé;
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Or. en

Módosítás 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) célzott energiahatékonysági 
intézkedések az energiaszegénység 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a távfűtéssel kapcsolatos 
beruházások;

Or. en

Módosítás 289
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a tömegközlekedési hálózatok és 
flották korszerűsítésére, bővítésére és 
észszerűsítésére, valamint a vasúti 
szolgáltatások, a könnyebb közlekedési 
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módok és az interoperabilitás 
előmozdítására irányuló beruházások, a 
városi térségekre és a városközpontokra 
összpontosítva, ugyanakkor javítva a 
kapcsolatokat a szigeti területekkel és a 
vidéki térségekkel is;

Or. pt

Módosítás 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) valamennyi alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológia – megújuló, 
nukleáris, szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás – szinergiáján alapuló, kevert 
energiaellátási modellekbe történő 
beruházások, a következők céljából: a 
fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásának 
csökkentése, az elkövetkező években 
gyorsan növekvő villamosenergia-igény 
kielégítése, a villamosenergia-ágazat 
2050-ig történő alapos szén-dioxid-
mentesítése;

Or. en

Módosítás 291
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a rendkívül energiahatékony, 
megújuló energiára alapuló távfűtési 
hálózatokba történő beruházások, ideértve 
a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 



AM\1205744HU.docx 175/185 PE652.409v01-00

HU

távfűtés helyett a megújuló 
energiaforrások potenciáljának 
feltárására irányuló tanulmányokat is;

Or. en

Módosítás 292
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) atomerőművek építéséhez, 
valamint az atomenergia előállításához, 
elosztásához és továbbításához kapcsolódó 
beruházások;

Or. en

Módosítás 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) határokon átnyúló 
villamosenergia-összeköttetés, a 15%-os 
cél 2030-ra történő megvalósítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Mauri 
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Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az energiaellátás biztonságának 
szavatolása;

Or. en

Módosítás 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a megfizethető, tiszta és intelligens 
mobilitás technológiáinak és 
infrastruktúrájának bevezetésére irányuló 
beruházások, amelyek hozzájárulnak az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez és a mobilitási 
megoldások diverzifikálásához;

Or. en

Módosítás 296
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) olyan projektekbe való 
beruházások, amelyek képesek a 
személygépjárművekről a közösségi 
közlekedési szolgáltatásokhoz átvonzani a 
felhasználókat, például azáltal, hogy célul 
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tűzik ki e szolgáltatások díjmentes 
nyújtását;

Or. pt

Módosítás 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az ipari együttműködés 
előmozdítása a jogkövető energia- és ipari 
modellek európai uniós tagállamok 
közötti átadásán keresztül annak 
érdekében, hogy a jövőbeni 
beruházásokhoz a legjobb feltételeket 
teremtsék meg az átállást előkészítő 
országokban;

Or. en

Módosítás 298
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az energiahatékonysági 
intézkedésekkel és megújuló energiával 
kapcsolatos beruházások, beleértve az 
alacsony kibocsátású távfűtés minden 
típusába történő beruházásokat;

Or. en
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Módosítás 299
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 300
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a fenntartható multimodális városi 
mobilitásra irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 301
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) beruházások a közlekedés 
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elérhetőségébe és akadálymentesítésébe;

Or. en

Módosítás 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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, 
különösen a körforgásos gazdaságra és a 
klímasemlegességre való áttérést 
megkönnyítő beruházások, ideértve a 
digitális technológiák és adatok 
felhasználását a mezőgazdaságban, az 
állattenyésztésben, az erdőgazdálkodásban 
és az élelmiszeriparban, különös 
tekintettel a szélessávú internet 
fejlesztésére a vidéki és távoli területeken;

Or. en

Módosítás 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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, 
többek között nagyon magas kapacitású 
hálózatokba és az 5G technológiába 
történő beruházások, valamint 
intelligensenergia-megoldások és a 
kapcsolódó infrastruktúra és 
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technológiák;

Or. en

Módosítás 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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, 
ideértve a berendezések és készülékek 
terhelésvezérlőit, valamint azokat a mérési 
és kommunikációs technológiákat, 
amelyek lehetővé teszik a keresletre adott 
válasz kialakítását;

Or. en

Módosítás 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egészségügyi termékekkel, 
berendezésekkel és készülékekkel 
kapcsolatos tevékenységekbe történő 
beruházások;

Or. en

Indokolás

Nyilvánvalóan indokolt az ipari folyamatok áthelyezése és újbóli integrálása az EU-ban, 
különös tekintettel a – többek között az átállással érintett– stratégiai folyamatokra, úgymint 
az egészségügyi termékekre és berendezésekre, amelyeket az egész EU-ban aktívan támogatni 
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kell. Ebben az értelemben az új Méltányos Átállást Támogató Alapnak támogatási körében 
engedélyeznie kell az egészségügyi termékekkel és berendezésekkel kapcsolatos 
tevékenységeket is.

Módosítás 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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;

törölve

Or. en

Módosítás 307
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, ideértve a 
szénbányák megújulóenergia-termelővé 
történő átalakítását, kivéve a 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a nemzeti 
végrehajtó jogszabályok alapján 
megteendő megelőző és helyreállító 
intézkedéseket, a „szennyező fizet” elvével 
összhangban a 615/2014/EU bizottsági 
rendelet 45. cikke és a talajjavításra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint;

Or. en
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Indokolás

A Közös Kutatóközpont (JRC) tanulmánya tárgyalta a megújuló energiaforrások fejlesztése és 
a bányák bezárása közötti szinergizmusokat. A felhagyott külszíni szénbányák különösen 
vonzó lehetőségeket kínálnak napenergia-, szélenergia- és akkumulátortároló létesítmények 
fejlesztésére. A felhagyott bányák megújuló energiatermelő helyszínné történő átalakítása 
hozzájárulhat az energiabiztonsághoz, és gazdasági értéket és munkahelyeket teremthet az 
egykori bányászközösségek számára. Az ilyen projektek fejlesztése számára előnyös az 
infrastruktúra megléte és a jelentős földterületek, valamint a képzett személyzet elérhetősége.

Módosítás 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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, 
szennyeződésmentesítésére, a káros 
környezeti hatások mérséklésére, az 
újraélesztésre, a korábbi szénbányákhoz 
és erőművekhez, valamint a barnamezős 
helyszínekhez és létesítményekhez való 
hozzáférésre és azok felújítására, a 
földterületek helyreállítási és újratelepítési 
projektjeire irányuló beruházások, ideértve 
a felhagyott szénbányák újraerdősítését is;

Or. en

Módosítás 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 

f) a területek újraélesztéssel 
kapcsolatos helyreállítására, 
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helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

szennyeződésmentesítésére, a korábbi 
szénbányákhoz és erőművekhez, valamint 
a barnamezős helyszínekhez és 
létesítményekhez való hozzáférésre és 
azok felújítására, a földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, ideértve a felhagyott 
szénbányák újraerdősítését is;

Or. en

Módosítás 310
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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, ideértve a korábbi 
bányászterületeken az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás javítását célzó 
infrastrukturális beruházásokat is;

Or. en

Módosítás 311
Elena Kountoura

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; ezeknek a 
beruházásoknak ki kell egészíteniük a 
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szennyező fizet elvét, és azzal összhangban 
kell lenniük;

Or. en

Módosítás 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) ületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a szennyező fizet 
elve megfelelő alkalmazásának biztosítása 
mellett;

Or. en

Módosítás 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 314
Sandra Pereira
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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, amelyek esetében 
kizárólag állami szervezetek és kkv-k 
támogathatók;  

Or. pt

Módosítás 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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 környezetbarát infrastruktúrára, 
a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

Or. en


