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Módosítás 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kibocsátásmentes mobilitásra 
való átállást felgyorsító, környezetbarát 
multimodális városi mobilitásba és 
alternatív közlekedési üzemanyagokba 
való beruházások;

Or. en

Módosítás 317
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
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az éghajlatváltozás természetalapú 
mérséklésébe és az alkalmazkodást célzó 
projektekbe való beruházások;

Or. en

Módosítás 318
Elena Kountoura

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a helyi energiaközösségek általi, az 
energiaszegénység kezelésébe és a 
megfizethető megújuló energiába való 
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beruházások;

Or. en

Módosítás 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás, 
az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási 
módok (beleértve az energetikai 
hasznosítást) révén történő előmozdítására 
irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az átalakulás által érintett régiók 
számára gazdaságilag releváns ágazatok, 
mint például a turizmus vagy a 
mezőgazdaság környezeti átalakulásába 
való beruházások;

Or. en

Módosítás 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

ga) az energiaszegénység elleni 
küzdelemre és az energihatékonyság 
fokozására irányuló projektekbe való 
beruházások a leginkább érintett 
régiókban;

Or. en

Módosítás 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a gazdasági fejlődést és a 
munkahelyteremtést elősegítő, a 
közlekedési infrastruktúrába való 
beruházások;

Or. en

Módosítás 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) atomerőművek leszerelése és 
építése;

Or. en

Indokolás

Az atomenergiának – a megújuló energián alapuló technológiák mellett – döntő szerepe van 
az energiaágazat dekarbonizációjában. Jelenleg az Európai Unió energiaágazatában 
megvalósuló kibocsátáscsökkentések 50%-át az atomenergiával érik el. A technológiai 
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semlegesség elve alapján minden rendelkezésre álló megfelelő megoldásra szükségünk van a 
klímasemleges gazdaság eléréséhez.

Módosítás 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a közlekedés dekarbonizációjába 
való beruházások;

Or. en

Módosítás 327
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
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók továbbképzése és 
átképzése, a fenntartható és digitális, 
valamint a zöld gazdaságra való átállással 
összeegyeztethető készségekre és 
képesítésekre összpontosítva;

Or. en

Módosítás 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) azon munkavállalók és 
önfoglalkoztatók továbbképzése, átképzése 
és kiképzése, amelyek tevékenységeire a 
jelentős strukturális átalakítások 
eredménye hatással volt;

Or. en

Módosítás 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók továbbképzése és 
átképzése, ideértve az önfoglalkoztatókat 
is, a foglalkoztatás típusától vagy az 
ágazattól függetlenül;

Or. en

Módosítás 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók és az álláskeresők 
továbbképzése és átképzése a zöld 
gazdasági ágazat irányába;

Or. en
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Módosítás 331
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók továbbképzése és 
átképzése a nemek közötti egyensúly 
szempontját követve;

Or. en

Módosítás 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók új készségeinek 
kialakítása, továbbképzése és átképzése;

Or. en

Módosítás 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a munkaerőpiacra való belépés, a 
társadalmi integráció és az aktív időskor 
támogatásához szükséges szociális 
infrastruktúra fejlesztése;

Or. en



PE652.410v01-00 10/111 AM\1205745HU.docx

HU

Indokolás

A munkaerőpiachoz, oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó egyetlen beruházás sem hozható 
létre megfelelő infrastruktúra nélkül.  Az oktatási, egészségügyi és szociális fejlődési szociális 
infrastruktúra fontos szerepet játszhat a méltányos átállási területeken, az átállás magas 
szociális költségei miatt regionális szinten.

Módosítás 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek és jövedelemtámogatás az 
átállás miatt az állásukat elvesztő 
munkavállalóknak.

Or. en

Módosítás 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és karrier-
tanácsadás álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè

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

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és 
készségfejlesztés álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, különös 
hangsúlyt fektetve a nőkre és a szakmát 
változtató munkavállalókra. Azon 
munkavállalók számára, akiknek egy új 
munkahely miatt költözniük kell, 
mobilitási támogatást kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

Az átmenet több munkahelyet fog létrehozni belföldön, azonban ezek a munkahelyek eltérő 
régiókban lehetnek, vagy más készségeket követelhetnek meg. Döntő fontosságúak a 
nagymértékű humántőke-befektetések és az olyan politikák, amelyek javítják a munkavállalói 
mobilitást, hogy elkerüljék a magas munkanélküliséget néhány különösen érintett térségben.

Módosítás 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, beleértve a 
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szakmát változtató munkavállalóknak 
nyújtott jövedelemtámogatást és az olyan 
munkavállalóknak nyújtott mobilitási 
támogatást, akiknek egy új munkahely 
miatt költözniük kell;

Or. en

Módosítás 339
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 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők és különösen a nők 
és a veszélyeztetett csoportok aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

Or. en

Módosítás 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása és a korai 
nyugdíjazás támogatása;

Or. en

Módosítás 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők képzése és aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

Or. en

Módosítás 342
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 – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló bármilyen más 
konkrét tevékenység, amely szerepel a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben és amelyről a tagállamok és az 
érintett területek illetékes hatóságai 
megállapodtak, és amelyet az Európai 
Bizottság jóváhagyott;

Or. en

Módosítás 343
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben szereplő 
tevékenységeknek elő kell mozdítaniuk az 
új vállalkozások létrehozását, a régi 
struktúrák korszerűsítését és a 
munkavállalók átképzését annak 



PE652.410v01-00 14/111 AM\1205745HU.docx

HU

biztosítása érdekében, hogy azokban a 
régiókban, ahol az ipari és termelési 
profilt teljes át kell alakítani, a 
foglalkoztatás ne legyen strukturálisan 
érintett;

Or. pt

Módosítás 344
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–g) pontokban szereplő 
tevékenységek kizárólag akkor lehetnek 
jogosultak, ha a .../… rendelet [taxonómia 
rendelet] [ ]. cikkével összhangban 
környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatónak minősülnek.

Or. en

Módosítás 345
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken és az EUMSZ 107. és 108. 
cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal összhangban a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
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beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

beruházások megfelelnek az (EU) .../… 
rendelet [taxonómia rendelet] [ ]. 
cikkében foglalt feltételeknek, és feltéve, 
hogy a vállalatok az éghajlat-semlegesség 
2040-re vagy annál korábban történő 
megvalósítására irányuló célkitűzéssel 
összhangban nyilvánosságra hoznak egy 
egyértelmű kötelező erejű tervet, valamint 
egyéb szükséges információkat a Bizottság 
által kidolgozandó sablonok alapján. Az 
ilyen beruházásokat a Bizottságnak a 7. 
cikk (2) bekezdésének h) és i) pontjában 
előírt információk alapján a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv részeként 
jóvá kell hagynia. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához, ha 
hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz és ha nem 
vezetnek székhelyáthelyezéshez az .../... 
[CPR] rendelet 60. cikkének megfelelően, 
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valamint ha szükségesek a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
hatálya alá tartozó ipari 
tevékenységekhez, amennyiben azok nem 
járulnak hozzá a kibocsátási egységek 
kereskedelméből származó profit 
növeléséhez.

Or. en

Módosítás 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához, 
valamint a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) hatálya alá tartozó ipari 
tevékenységekhez, amennyiben azok nem 
járulnak hozzá a kibocsátási egységek 
kereskedelméből származó profit 
növeléséhez.

Or. en

Módosítás 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az adott területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján 
belefoglalták a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervbe, mivel 
szükségesek az energetikai átalakuláshoz.

Or. en

Módosítás 349
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 – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához és 
ha nem vezetnek székhelyáthelyezéshez az 
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.../... [CPR] rendelet 60. cikkének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 351
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdése a) és c) pontjának 
megfelelően támogatott területként kijelölt 
területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 

Ezenfelül a MÁTA az 1. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
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támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában előírt információk alapján a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
részeként jóváhagyják. A szóban forgó 
beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 352
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy: az ilyen beruházások 
megfelelnek az (EU) .../… rendelet 
[taxonómia rendelet] [ ]. cikkében foglalt 
feltételeknek, és feltéve, hogy a vállalatok 
az éghajlat-semlegesség 2040-re vagy 
annál korábban történő megvalósítására 
irányuló célkitűzéssel összhangban 
nyilvánosságra hoznak egy egyértelmű 
kötelező erejű tervet, valamint egyéb 
szükséges információkat a Bizottság által 
kidolgozandó sablonok alapján. Az ilyen 
beruházásokat a Bizottságnak a 7. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként jóvá kell 
hagynia. A szóban forgó beruházások csak 
akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.
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Or. en

Módosítás 353
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
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem pusztán a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében az ipari létesítmények által 
megszerezhető profit növelését szolgálják 
„talált pénzként”.

Or. en

Módosítás 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 

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

tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, valamint ha nem 
járulnak hozzá a kibocsátási egységek 
kereskedelméből származó profit 
növeléséhez.

Or. en

Módosítás 355
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) 
bekezdése szerint közzéteendő információ 
tartalmát és formáját meghatározó 
sablonok létrehozásához.

Or. en

Módosítás 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
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Kizárás a támogatás hatóköréből
A MÁTA a következőket nem támogatja:
a) atomerőművek leszerelése és 
építése;
b) dohány és dohánytermékek 
gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások;
d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;
e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.
__________________
16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en
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Módosítás 358
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Indokolás

Az atomenergiának – a megújuló energián alapuló technológiák mellett – döntő szerepe van 
az energiaágazat dekarbonizációjában. Jelenleg az Európai Unió energiaágazatában 
megvalósuló kibocsátáscsökkentések 50%-át az atomenergiával érik el. A technológiai 
semlegesség elve alapján minden rendelkezésre álló megfelelő megoldásra szükségünk van a 
klímasemleges gazdaság eléréséhez, ezért az atomenergia támogatását nem szabad kizárni.

Módosítás 359
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
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Módosítás 360
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

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

Or. en

Módosítás 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek leszerelése;

Or. en

Indokolás

Az Euratom-Szerződés 1. cikkének és 2. cikke c) pontjának rendelkezései szükségszerűen 
előirányozzák az atomerőművek fejlesztését. Az Euratom-Szerződés 106a. cikkének (3) 
bekezdése egyértelművé teszi, hogy az Unió elsődleges jogát tekintve a szerződés ugyanolyan 
szerepet tölt be, mint az EUSZ és az EUMSZ.

Módosítás 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az alacsony karbonintenzitású 
alternatívák kidolgozását és bevezetését 
akadályozó beruházások, vagy amelyek 
olyan tevékenységeket és műveleteket 
eredményeznek, amelyek később a stabil 
és fenntartható működéshez 



AM\1205745HU.docx 25/111 PE652.410v01-00

HU

támogatásokra fognak támaszkodni.

Or. en

Módosítás 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fenntartható finanszírozásra 
vonatkozó uniós taxonómiának meg nem 
felelő tevékenységek vagy beruházások;

Or. en

Módosítás 364
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 365
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan beruházás, amely nem 
biztosítja a tisztességes megállapodáson és 
kollektív tárgyaláson alapuló, a megfelelő 
bérezést és a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt fontosnak tartó 
foglalkoztatást;

Or. pt

Módosítás 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
az olyan beruházásokat, amelyek célja, 
hogy a széntüzelésű erőművekről 
átálljanak a kicsi és rugalmas, földgázzal 
működő erőművekre a 
klímasemlegességre való átállás 
biztosítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Néhány kiválasztott MÁTA területen a legnagyobb munkáltatók és energiatermelők a 
széntüzelésű erőművek. Alapvető fontosságú, hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével párhuzamosan megőrizzük a munkahelyek számát, biztosítva 
eközben a GW energiatermelést, amennyiben megújuló energiaforrás nem elérhető, hogy a 
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széntüzelésű erőművekről földgázzal működő erőművekre való átállás a MÁTA keretében 
támogatható legyen. Ez a klímasemlegesség felé vezető úton egy szükséges közbenső lépés, 
mivel figyelembe veszi a földrajzi korlátokat és a rendszerteljesítményt, továbbá egy fajta 
egyensúlyt biztosít az ERFA-val, amely kizárólag a gázalapú fűtési rendszerekhez kapcsolódó 
beruházásokat támogatja.

Módosítás 367
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 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
a tiszta szén vagy hidrogéntechnológiai 
projektek részeként használtakat;

Or. en

Módosítás 368
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások; kivéve 
az átállás által érintett szénrégiók 
távfűtési rendszerére vonatkozó 
beruházásokat;

Or. en
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Módosítás 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a fosszilis tüzelőanyagok 
gyártásával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, 
ideértve a létesítmények leszerelését vagy 
kapacitásuk csökkentését

Or. en

Módosítás 370
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagokba való beruházás összeegyeztethetetlen a méltányos átállással, 
mivel az olyan beruházások akadályozása révén, amelyek lehetővé tennék a régiók számára a 
teljes klímasemlegesség felé való előrelépését, növeli az átállás összköltségeit. Megerősíti 
továbbá a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló infrastruktúrák rögzülését és következetlen a 
tekintetben, hogy az átállási alapok célja, hogy támogassák a fosszilis tüzelőanyagokról a 
klímasemlegességre való átállást. Döntő fontosságú, hogy a kizárás magában foglalja a 
földgázt, mivel a beruházási költségek megtérülésének figyelembe vételekor az nem tekinthető 
átmeneti üzemanyagnak, illetve amikor az élettartam során várható kibocsátást (a 
metánszivárgást is ideértve) veszik figyelembe.
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Módosítás 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 373
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 

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

Or. en

Módosítás 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásai, amelyek magukban 
foglalják a munkahelyek, a tőke és a 
termelési folyamatok áthelyezését egyik 
tagállamból a másikba.

Or. en

Indokolás

A MÁTA nem vezethet a gazdasági tevékenységek áttelepítéséhez.

Módosítás 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan tevékenységek vagy 
beruházások, amelyek élettartamukat 
figyelembe véve az Unió éghajlati és 
környezeti célkitűzéseire káros eszközöktől 
való függéshez vezetnek.

Or. en
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Módosítás 376
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a maradékhulladékot kezelő 
létesítményekbe való beruházások;

Or. en

Módosítás 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fegyveripar védelméhez 
kapcsolódó beruházások.

Or. en

Módosítás 378
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelését vagy tőzegtermelést célzó új 
kezdeményezésekhez kapcsolódó 
tevékenységek, beleértve az adott terület 
NUTS 2. szintű régiójában átmenetileg 
leszerelt kitermelő létesítmények 
újranyitását a program időtartama alatt.

Or. en
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Módosítás 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásai, amelyek magukban 
foglalják a munkahelyek, a tőke és a 
termelési folyamatok áthelyezését egyik 
tagállamból a másikba.

Or. en

Módosítás 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az összes forrásból származó 
biomassza nem fenntartható 
használatához vezető beruházások;

Or. en

Módosítás 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk d) pontjától eltérve és a 
Bizottság jóváhagyását követően a földgáz 
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előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházásokat 
támogathatja a MÁTA, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:
– a beruházások korszerűsítik és/vagy 
felváltják a meglévő, karbonintenzívebb 
infrastruktúrát;
– a támogatott infrastruktúra erősíti a 
megújuló energia vagy más 
karbonsemleges energia termelési 
kapacitását.
Az eltérés csak a 2050-ig tartó átmeneti 
időszak céljából használható és adható 
meg.

Or. en

Módosítás 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg. A 
Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
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összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével és 
hosszú távú stratégiájával, valamint az 
európai szemeszter rá vonatkozó 
országjelentésével.

Or. en

Módosítás 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 384
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 

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

előnyben részesítve a kevésbé fejlett 
régiókat, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.

Or. pt

Módosítás 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 386
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 

Összhangban azzal a 
kötelezettségvállalásával, hogy az Unió 
egészében biztosítja a klímasemlegesség 
elérését, a Bizottság csak akkor hagy jóvá 
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legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével.

egy programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
valamint egyértelműen felvázolja a 
fosszilis tüzelőanyagok lehető legkorábbi 
kivonásához vezető utat, beleértve adott 
esetben a szén 2030 előtti kivezetését is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy megerősítse a Bizottság, mint az Unió egészének érdekében eljáró 
intézmény szerepét. A MÁTA-programokról való döntéskor a Bizottságot az Unió hosszú távú 
stratégiai érdekének kell vezérelni, hogy Európát klímasemleges kontinenssé változtassa. A 
Bizottság szerepének gyengítésére tett kísérletek aláásnák ennek a stratégiai célkitűzésnek az 
elérését.

Módosítás 387
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével. A 
Bizottság a nemzeti keretük 50%-át teszi 
elérhetővé azon tagállamok számára, 
amelyek még nem kötelezték el magukat a 
2050-ig elérendő nemzeti 
klímasemlegességi célkitűzés mellett, a 
fennmaradó 50%-ot pedig a célkitűzés 
elfogadását követően bocsátja a 
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rendelkezésükre;

Or. en

Módosítás 388
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
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összeegyeztethető az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével. 
Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a 
tagállamok javaslatával, a jóváhagyás 
megtagadására irányuló döntését 
megfelelően indokolnia kell.

Or. en

Módosítás 389
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
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 

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

legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével és 
hosszú távú stratégiájával, valamint az 
európai klímarendelettel [2020/…].

Or. en

Módosítás 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 391
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A MÁTA-allokációkhoz való feltételes hozzáférés, és különösen az ERFA- és ESZA+-források 
használatának korlátozása aláássa azt a célkitűzését, hogy az energetikai átállás kihívásait 
méltányos módon megkönnyítő eszközként szolgáljon.

Módosítás 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A MÁTA-programokat vagy -
prioritásokat a tagállami MÁTA-
allokációk egészéből vagy egy részéből 
álló MÁTA-forrásokból és az (EU) [új 
CPR] rendelet [21. cikkének (1) 
bekezdésével] összhangban átcsoportosított 
forrásokból finanszírozzák.

Or. en

Módosítás 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

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

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

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

Or. en

Indokolás

Ez elkerülhetővé teszi, hogy a dekarbonizáció kihívásai által nem érintett, kohéziófüggő 
területek arra kényszerüljenek, hogy saját keretükből a dekarbonizációs folyamaton áteső, 
esetlegesen fejlettebb régiókat támogassanak. A kohéziós alapok azon célkitűzései között, 
hogy a regionális egyenlőtlenségek csökkentése érdekében támogatást biztosítsanak a kevésbé 
fejlett régióknak, nem szabad ilyen ellentmondást létrehozni.

Módosítás 394
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
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban önkéntesen átcsoportosított 
forrásokat. Azoknak az ERFA- és ESZA+-
forrásoknak a teljes összege, amelyeket a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
átcsoportosítanak a MÁTA-prioritásra, 
legfeljebb háromszorosa lehet a MÁTA-
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ból nyújtott támogatás összegének.

Or. en

Módosítás 395
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
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A MÁTA keretében finanszírozott, 
a 2. cikkben meghatározott adott 
célkitűzéshez hozzájáruló elszámolható 
projektek 10%-kal nagyobb mértékben 
finanszírozhatóak, mint az arra a régióra 
vonatkozó társfinanszírozási arány, ahol a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben azonosított terület vagy 
területek találhatóak.

Or. en

Módosítás 396
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
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Az Európai Bizottság által a 2020-ra 
vonatkozó országjelentések D. 
mellékletében azonosított beruházási 
területeknek és prioritásoknak 
indikatívaknak kell lenniük, és nem 
korlátozhatják a tagállamokat abban, 
hogy javaslatot tegyenek a MÁTA-
támogatásra szoruló területekre.

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

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

Or. en

Módosítás 397
Patrizia Toia, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján rövid és hosszú 
távon közvetlenül és közvetve 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
továbbá az alternatív iparágakra való 
átállásra azokban az ágazatokban, 
amelyek ipari késztermékei 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével.

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

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

Or. en

Módosítás 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 

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

illetékes hatóságaival – köztük a helyi és 
regionális hatóságokkal – együttműködve 
egy vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. Az 
illetékes hatóságokat és érdekelt feleket 
aktívan be kell vonni a folyamat 
valamennyi szakaszába: az előkészítésbe, 
a kiválasztásba és a végrehajtásba.

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

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

Or. en

Módosítás 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 

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

vagy több méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet dolgoznak ki a II. 
mellékletben meghatározott minta szerint, 
amely lehet a része vagy megfelelhet 
magasabb szinteknek, mint például a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”). E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
továbbá az alternatív iparágakra való 
átállásra azokban az ágazatokban, 
amelyek termékeit érinti az EU 
klímasemlegességre való átállása.

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

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

Or. en

Módosítás 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 401
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több 
érintett területre kiterjedő, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervet 
dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódó gazdasági és társadalmi 
hatások eléréséhez további támogatást 
igénylő területek, különös tekintettel a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 402
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

különös tekintettel a munkahelyek várható 
megszűnésére és a foglalkoztatás 
profiljának újraorientálására irányuló 
szükségletekre az e területek ipari és 
termelési profiljának megváltozása 
következtében.

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

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

Or. pt

Módosítás 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 404
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 

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

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en



AM\1205745HU.docx 51/111 PE652.410v01-00

HU

Módosítás 406
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 407
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

a) a klímasemleges, környezetvédelmi 
szempontból fenntartható, teljes 
mértékben megújuló energiákon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, valamint körforgásos 
gazdaságra való, 2040-ig vagy hamarabb 
megvalósuló átállás nemzeti szintű 
folyamatának ismertetése, továbbá az 
átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemterve, ideértve a széntüzelésű 
erőművek 2030-ig teljesítendő 
kivonásának mérföldköveit tartalmazó 
ütemtervet szén használata esetén, 
valamint a fosszilis tüzelőanyagok 
kivonásának egyértelmű idejét, 
összhangban a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT);

Or. en

Indokolás

A méltányos átállási mechanizmusnak össze kell kapcsolódnia a fosszilis tüzelőanyagok 
kivonásához vezető egyértelmű úttal. A legsürgősebb cél a szén 2030-ig való kivonása.

Módosítás 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az európai klímarendeletben 2030-
ra meghatározott uniós éghajlati célok 
elérése, valamint a klímasemleges 
gazdaságra való, 2050-ig megvalósuló 
átállás nemzeti és regionális szintű 
folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
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változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek ütemtervét; és az európai 
szemeszter jelentése;

Or. en

Módosítás 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való, 
2050-ig megvalósuló átállás nemzeti szintű 
folyamatának részletes ismertetése, 
ideértve a fosszilis tüzelőanyagok 
kivonásának ütemtervért, valamint a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) és az 
európai klímarendelettel [2020/…] 
összhangban álló átállási folyamat egyéb 
főbb lépéseinek ütemtervét;

Or. en

Módosítás 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 411
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 413
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 414
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 416
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 417
Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a leginkább érintett területek 
azonosításakor figyelembe veendő egyéb 
súlyosbító tényezők értékelése, mint 
például a munkanélküliségi ráta, az 
elnéptelenedési trendek és az átalakulás és 
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az átállás érdekében tett korábbi 
erőfeszítések;

Or. en

Módosítás 418
Patrizia Toia, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
– illetve az olyan tevékenységek, amelyek 
ipari késztermékei végső soron 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével – átalakításából 
vagy felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, a 
megbolygatott vállalatok számának és a 
várható bevételkiesésnek, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

Or. en

Módosítás 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

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

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve az uniós 
szinten klímasemleges gazdaságra való, 
2050-ig megvalósított átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásait –, 
valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív 
tevékenységek, illetve az EU 
klímasemlegességre való átállása által 
érintett termékeket gyártó tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, a megbolygatott vállalatok 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása;

Or. en

Módosítás 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
(várható és historikus) számának, továbbá 
a fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek a pontos 
azonosítása; területek felvétele az EUMSZ 
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174. cikke által lefedett tipológiák közé.

Or. en

Módosítás 421
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az átállás megvalósításához 
további támogatást igénylő területek előtt 
álló, az átállásból adódó kihívások 
felmérése – ideértve a klímasemleges, 
teljes mértékben megújuló energiákon 
alapuló, nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, valamint körforgásos 
gazdaságra való átállás társadalmi, 
gazdasági, környezeti és nemekkel 
kapcsolatos hatásait –, valamint a szóban 
forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkahelyek és megszűnő munkahelyek 
számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása;

Or. en

Módosítás 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 



PE652.410v01-00 60/111 AM\1205745HU.docx

HU

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

kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági, energiabiztonsági és 
környezeti hatásait –, valamint a szóban 
forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően a potenciálisan érintett 
munkavállalók, munkahelyek és megszűnő 
munkahelyek számának, az önkormányzati 
bevételekre gyakorolt esetleges hatásnak a 
NUTS 2. és 3. szintjén, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

Or. en

Módosítás 423
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások felmérése – ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait 
–, valamint a szóban forgó területeken 
folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakításából vagy felszámolásából 
következően az átképzendő személyek 
potenciális számának, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása, a 
szükséges vállalkozásalapítási és 
munkahely-megtartási ösztönzőkkel 
egyetemben;

Or. pt
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Módosítás 424
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
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 425
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megújuló energián alapuló 
technológiák bevezetéséből adódó 
munkahelyteremtési potenciál értékelése 
meghatározott területeken;

Or. en
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Módosítás 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 427
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
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 428
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
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a klímasemleges gazdaságra való, 
2050-ig megvalósuló átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásainak 
kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás 
várható hozzájárulásának ismertetése;

Or. en

Módosítás 429
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy 
területi stratégiákkal és tervekkel való 
konzisztencia felmérése, ideértve a 
termelés fenntartására és a foglalkoztatási 
szint megtartására vagy növelésére 
irányuló gazdasági és ipari megújítási 
stratégiákat;

Or. pt

Módosítás 430
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése, 
ideértve a nem kormányzati szervek és 
intézmények általi értékelés lehetőségét is;

Or. en

Módosítás 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kidolgozásához végrehajtott 
részvételen alapuló folyamat ismertetése.

Or. en

Módosítás 434
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
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a tervezett műveletek típusainak és 
ütemtervének és az átállás gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásának helyi, 
regionális és (adott esetben) nemzeti 
szintű enyhítéséhez való várható 
hozzájárulásuknak az ismertetése;

Or. en

Módosítás 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát;

Or. en

Módosítás 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelő- és fenntartható beruházásaihoz 
nyújtott támogatás esetén az ilyen 
műveletek és vállalkozások indikatív 
felsorolása és a szóban forgó támogatás 
szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát; ha ezt a támogatást 
a már a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatálya alá tartozó ipari tevékenységekhez 
biztosítják, annak ismertetése, hogy egy 
ilyen támogatás nem járul hozzá a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó profitok növeléséhez.

Or. en

Módosítás 437
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

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

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

Or. en

Módosítás 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
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szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél lényegesen 
alacsonyabb szintre való csökkenését 
eredményezik, és azzal a feltétellel, hogy 
jelentős számú munkahely védelméhez 
szükségesek;

megvalósuló átálláshoz uniós szinten és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékeknél 
lényegesen alacsonyabb szintre való 
csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Or. en

Módosítás 441
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) amennyiben támogatást nyújtanak 
a közlekedési infrastruktúrába történő 
beruházáshoz, ezeknek a műveleteknek a 
felsorolása, valamint a bevont 
befektetések szintjét és az épített 
infrastruktúra hatására létrejött 
munkahelyek várható számát bemutató 
hatásvizsgálat;

Or. en

Módosítás 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) amennyiben támogatást nyújtanak 
olyan technológiák – átmeneti időszakra 
történő – bevezetésére, amelyek 
csökkentik az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását, olyan elemzés, amely 
igazolja a megtartott munkahelyek által a 
kibocsátáscsökkentéssel szemben elért 
előnyt.

Or. en

Módosítás 444
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

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

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

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

Or. en

Módosítás 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 446
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A területi méltányos átállási 
terveknek ki kell zárniuk minden fosszilis 
tüzelőanyagokba és atomenergia-
infrastruktúrába való beruházást.

Or. en
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Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagokba való beruházás összeegyeztethetetlen a méltányos átállással, 
mivel az olyan beruházások akadályozása révén, amelyek lehetővé tennék a régiók számára a 
teljes klímasemlegesség felé való előrelépését, növeli az átállás összköltségeit. Megerősíti 
továbbá a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló infrastruktúrák rögzülését és következetlen a 
tekintetben, hogy az átállási alapok célja, hogy támogassák a fosszilis tüzelőanyagokról a 
klímasemlegességre való átállást. Döntő fontosságú, hogy a kizárás magában foglalja a 
földgázt, mivel a beruházási költségek megtérülésének figyelembe vételekor az nem tekinthető 
átmeneti üzemanyagnak, illetve amikor az élettartam során várható kibocsátást (a 
metánszivárgást is ideértve) veszik figyelembe.

Módosítás 447
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, valamint az 
ipar, az energiaágazat, a szociális 
partnerek, a nemzeti és regionális 
hatóságok és az érintett érdekelt felek 
képviselőit

Or. en

Módosítás 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, ideértve az 
érintett területeken működő helyi nemzeti 
hatóságokat, szociális partnereket és 
érdekelt feleket.

Or. en

Módosítás 450
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 

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

kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, valamint az 
érdekelt felekkel való strukturált és 
szisztematikus konzultációt.

Or. en

Módosítás 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek lehetőség szerint összhangban 
kell lenniük az (EU) [új CPR] rendelet 
[23.] cikkében említett területi 
stratégiákkal, a vonatkozó intelligens 
szakosodási stratégiákkal, a nemzeti 
energia- és klímatervekkel, a szociális 
jogok európai pillérével és az egyéb 
vonatkozó stratégiákkal és programokkal, 
ideértve a tiszta levegőre, a tiszta acélra, 
az energiaszegénységre és az 
energiatermelő-fogyasztókra 
vonatkozóakat is.

Or. en

Módosítás 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 

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

említett területi stratégiákkal, a 2030-as 
éghajlati célokkal és az európai 
klímarendelet 2. cikkében szereplő, 2050-
ig megvalósítandó szén-dioxid-
semlegességi célkitűzéssel, valamint a 
vonatkozó intelligens szakosodási 
stratégiákkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel és a szociális jogok európai 
pillérével.

Or. en

Indokolás

Mivel a MÁTA a klímasemlegesség elérésének keretébe illeszkedik, ez a módosítás 
kapcsolatot teremt e rendelet és a szén-dioxid-semlegességi célkitűzést az uniós jogba 
belefoglaló klímarendelet között.

Módosítás 453
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 455
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 456
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 

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

(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, 
valamint a nemzeti energia- és 
klímatervekkel.

Or. en

Indokolás

A szociális jogok európai pillérének a tagállamokra nézve nincs jogi kötőereje.

Módosítás 457
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 458
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 459
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
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek nyilvánosan 
elérhetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 460
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\1205745HU.docx 79/111 PE652.410v01-00

HU

felül.

Or. en

Módosítás 461
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint teljesítménymutatókat kell meghatározni, amelyek 2024-re és 2029-re 
vonatkozó mérföldköveket tartalmaznak. Ha egy vagy több mérföldkő nem éri el legalább a 
65%-ot, a MÁTA-ból nyújtott támogatást csökkenteni kell. A kérdés az, hogy 2024-re lesznek-
e mérhető eredmények.

Módosítás 462
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
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha valamely MÁTA-prioritás a 4. 
cikk (2) bekezdése h), i) vagy j) pontjában 
említett tevékenységeket támogat, a 
résztvevőkre vonatkozó mutatók adatait 

(3) Ha valamely MÁTA-prioritás a 4. 
cikk (2) bekezdése h), i) vagy j) pontjában 
említett tevékenységeket támogat, a 
résztvevőkre vonatkozó mutatók adatait 
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csak akkor kell továbbítani, ha az adott 
résztvevőre vonatkozó, a III. mellékletnek 
megfelelően előírt összes adat 
rendelkezésre áll.

csak akkor kell továbbítani, ha az adott 
résztvevőre vonatkozó, a III. mellékletnek 
megfelelően előírt összes adat 
rendelkezésre áll szigorú adatvédelmi 
szabályok biztosítása mellett.

Or. en

Módosítás 463
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 464
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-

A program végső teljesítményjelentése 
alapján a Bizottság pénzügyi korrekciókat 
hajthat végre az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően.
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át nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en

Módosítás 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

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

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

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

Or. en

Módosítás 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
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López

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az eredménymutatók nem csak a beavatkozásoktól, hanem egyéb tényezőktől is függnek. Ezzel 
a módosítással összhangban a III. mellékletben szereplő, az „eredménymutatókra” való 
minden hivatkozást el kell hagyni.

Módosítás 469
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en
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Módosítás 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 8. cikk (4) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét [az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő 
hatállyal] a Bizottságra kell ruházni.

Or. en

Módosítás 471
Paolo Borchia
az ID képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 8. cikk (4) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét [az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő 
hatállyal] a Bizottságra kell ruházni.

Or. en

Módosítás 472
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
10 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 473
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (6) bekezdése a 
következőt állapítja meg: „A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során az érdekelt felekkel is folytatható konzultáció.” Ebben az esetben, 
valamint a zöld átállás jelentős társadalmi-gazdasági és környezeti hatásait figyelembe véve 
fontos meghatározni, hogy szükség van az illetékes érdekelt felekkel való konzultációra.

Módosítás 474
András Gyürk, Edina Tóth
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A Méltányos Átállást Támogató Alap 
erőforrásaiból 6,5 milliárd EUR-t a 
következőképpen osztanak meg a 
tagállamok között:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes tagállamok részesedését a 
részesedések súlyozott összegeként kell 
kiszámítani, az alábbi kritériumok alapján, 
a megadott súlyozás alkalmazásával:

a) az egyes tagállamok részesedését a 
részesedések súlyozott összegeként kell 
kiszámítani, az alábbi kritériumok alapján, 
a 2015–2017-es időszak átlagaként 
számítva, a megadott súlyozás 
alkalmazásával:

Or. en

Módosítás 476
Sira Rego, Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 3. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét.

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

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

Or. en

Módosítás 477
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 

i. azon ipari létesítményekből, 
szállításból, épületekből, a földhasználat 
változásából és a NUTS 2. és 3. szintű 
régiókban relevánsnak vélt egyéb 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

forrásokból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, amelyek esetén a fenti 
forrásokból származó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás aránya által meghatározott, a 
tagállamok által a 166/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 
megfelelően bejelentett 
karbonintenzitásnak a szóban forgó régió 
GDP-jéhez viszonyított aránya meghaladja 
az EU-27 átlagának kétszeresét. Ha ezt a 
szintet egy adott tagállam egyetlen NUTS 
2. és 3. szintű régiójában sem lépik túl, a 
NUTS 2. és 3. szintű régiók 
legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 39 %),

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

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

Or. pt

Módosítás 478
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 

i. azon NUTS 3. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
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aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

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

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

Or. en

Módosítás 479
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
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(súlyozás: 49 %), (súlyozás: 35 %),

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

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

Or. en

Módosítás 480
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 481
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban vagy más, átalakuláson 
áteső ágazatban (súlyozás: 25 %),

Or. pt

Módosítás 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén-, lignit- és 
olajpala-bányászatban (súlyozás: 50 %),

Or. en

Módosítás 483
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

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

Or. en

Módosítás 484
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 15 %),

Or. en

Módosítás 485
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 486
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – ii a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a lignit- és szénbányászat 
nagymértékű megszüntetése 2030 előtt, a 
megmaradó bányák és erőművek 
számával arányosan (súlyozás: 10 %),

Or. en

Indokolás

Azokat a tagállamokat, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok kivonására vonatkozó ambiciózus 
tervekkel rendelkeznek, az ambíció ösztönzése és a MÁTA leghatékonyabb elősegítése 
érdekében meg kell jutalmazni.

Módosítás 487
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a szén- és lignitbányászatban való 
foglalkoztatás a referenciaévben (2010–
2012) (10 %).

Or. en

Módosítás 488
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. munkanélküliség a NUTS 2. és 3. 
szintű régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 25 %),

Or. pt
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Módosítás 489
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 15 %),

Or. en

Módosítás 490
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 491
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 20 %),

Or. en
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Módosítás 492
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a kohéziós politika céljait tekintve 
kevésbé fejlettnek tekintett NUTS 2. szintű 
régiók aránya (súlyozás: 10 %),

Or. pt

Módosítás 493
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a munkanélküliség aránya a 
NUTS 3. szintjén, a tagállam átlagos 
munkanélküliségi arányához viszonyítva 
(5 %).

Or. en

Módosítás 494
Sira Rego, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. A NUTS 3. szintű régiók bevétele 
az EUMSZ 174. cikkének kategóriái közé 
(azon régiók, amelyek súlyos és állandó 
természeti és demográfiai problémákkal 
küzdenek, mint például a rendkívül 
alacsony népsűrűségű legészakibb régiók 
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és a szigetek, a határokon átnyúló és a 
hegyi régiók) (5 %).

Or. en

Módosítás 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. tőzegtermelés (súlyozás: 0,95 %), iv. tőzegtermelés (súlyozás: 1 %),

Or. en

Módosítás 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. olajpala-termelés (súly: 0,05 %); törölve

Or. en

Módosítás 497
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. az a százalékos arány, amellyel a 
tagállamok kötelezettséget vállalnak az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
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csökkentésére, amint azt a 2030. évi 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervek is tükrözik (14%-os súlyozás);

Or. en

Módosítás 498
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 

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

és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják, figyelembe 
véve az energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
2020-as célkitűzésekhez fűződő 
eredményeket, a 2012/27/EU irányelv 1. 
cikkének (1) bekezdésében és a 
2009/28/EK irányelv I. mellékletében 
foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják, figyelembe 
véve az energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
2020-as célkitűzésekhez fűződő 
eredményeket, a 2012/27/EU irányelv 1. 
cikkének (1) bekezdésében és a 
2009/28/EK irányelv I. mellékletében 
foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Az egyenlő uniós versenyfeltételek 
biztosítása érdekében, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a MÁTA valamennyi uniós 
tagállami átállásához hozzájáruljon, az a) 
pont alkalmazásából eredő allokációkat 
kiigazítják annak biztosítása érdekében, 
hogy egyetlen tagállam se részesüljön 2 
milliárd EUR-t meghaladó juttatásban. A 
tagállamok 2 milliárd EUR-t meghaladó 
összegeit arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön az alap teljes költségvetésének 
27%-át meghaladó juttatásban. A 
tagállamok az alap teljes költségvetésének 
27%-át meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 503
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön az alap teljes költségvetésének 
27%-át meghaladó juttatásban. A 
tagállamok az alap teljes költségvetésének 
27%-át meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 504
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 505
Beata Szydło
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az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy főre számolt támogatási 
intenzitás alapján (a tagállam teljes 
népessége alapján mérve) a teljes időszakra 
vonatkozóan elérje a 6 EUR-t.

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy munkanélkülire számolt 
támogatási intenzitás alapján (a tagállam 
munkanélküli népessége alapján mérve) a 
teljes időszakra vonatkozóan elérje a 0,15 
EUR-t.

Or. en

Indokolás

Az EK szöveg nem szolgálja a MÁTA célkitűzésének elérését, sem funkciójának betöltését. Mi 
a munkanélküli népességen alapuló allokációs kritériumok bevezetésére teszünk javaslatot. A 
jelenlegi minimális egy főre számolt támogatást ki kell venni az allokációs kritériumok közül. 
Ez a kritérium a nagy népsűrűségű területeknek kedvez, amelyeket nem feltétlenül állít nagy 
kihívások elé az átállás. A jobban érintett területek általában a vidéki területek, amelyeket az 
elnéptelenedés tendenciája jellemez. Egy olyan allokációs kritérium javasolt, amely az 
átmenet által érintett területeken figyelembe veszi az elnéptelenedés arányát.
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Módosítás 507
Beata Szydło
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 508
András Gyürk, Edina Tóth

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe a korábbi kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseket, és 
így az erőforrásoknak egy kisebb részarányát osztja ki a korai eredményeket elérő 
tagállamoknak. Ugyanakkor kedvez azoknak a tagállamoknak, amelyek nem mutattak fel ilyen 
eredményeket. A kompenzációs mechanizmus bevezetésével a módosítás helyre kívánja 
állítani az egyensúlyt, és orvosolja a javaslatnak ezt az igazságtalan sajátosságát. A 
kompenzációs mechanizmus további erőforrásokat biztosítana kilenc tagállamnak, amelyek 
közül nyolc az EU legszegényebb tagállamai közé tartozik.

Módosítás 509
Sira Rego, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az átállási folyamat körvonalazása 
és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett 
területeinek azonosítása, a történelmi 
átállást is ideértve.

Or. en

Módosítás 510
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A klímasemleges gazdaság 
megvalósításához fűződő várható átállási 
folyamat körvonalazása a nemzeti 
energia- és klímaterv és más meglévő 
átállási tervek célkitűzéseinek 
megfelelően, az olyan tevékenységek, mint 
például a szén- és lignitbányászathoz 
kapcsolódó valamennyi tevékenység, 
illetve a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
villamosenergia-termelés beszüntetését 
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feltüntető ütemtervvel kiegészítve.

Or. en

Módosítás 511
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 512
Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A klímasemleges, 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható, teljes mértékben megújuló 
energiákon alapuló, nagymértékben 
erőforrás- és energiahatékony, valamint 
körforgásos gazdaságra való, 2040-ig vagy 
hamarabb megvalósuló átállás gazdasági, 
társadalmi és területi hatásainak értékelése.

Or. en

Módosítás 513
Sira Rego, Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1 a) annak ismertetése, hogy a 
közösség képviselőivel és a civil 
társadalom szereplőivel hogyan 
konzultálnak és hogyan vonják be őket a 
programozási folyamatba, mind a 
programozási dokumentumok kidolgozása 
előtt, mind utána.

Or. en

Módosítás 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁST 
TÁMOGATÓ ALAPRA VONATKOZÓ 
REGIONÁLIS POLITIKAI KÖZÖS 
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (RCO) ÉS 
REGIONÁLIS POLITIKAI KÖZÖS 

A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁST 
TÁMOGATÓ ALAPRA VONATKOZÓ 
REGIONÁLIS POLITIKAI KÖZÖS 
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (RCO)29
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EREDMÉNYMUTATÓK (RCR)29

__________________ __________________
29 A mutatókat csoportosítva tüntetjük fel, 
hogy könnyebben összevethetők legyenek 
a kohéziós politika más alapspecifikus 
rendeleteiben szereplő mutatókkal.

29 A mutatókat csoportosítva tüntetjük fel, 
hogy könnyebben összevethetők legyenek 
a kohéziós politika más alapspecifikus 
rendeleteiben szereplő mutatókkal.

Or. en

Módosítás 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Teljesítések Eredmények
RCO01 – Támogatott vállalkozások 
(mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások 
szerinti bontásban)

RCR 01 – A támogatásban részesített 
szervezeteknél létrehozott munkahelyek

RCO 02 – Vissza nem térítendő 
támogatásban részesített vállalkozások

RCR 02 – A közpénzből származó 
támogatásoknak megfelelő 
magánberuházások (vissza nem térítendő 
támogatások és finanszírozási eszközök 
szerinti bontásban)

RCO 03 – Finanszírozási eszközökkel 
támogatott vállalkozások

RCR 03 – Termék- vagy 
folyamatinnovációt bevezető kkv-k

RCO 04 – Nem pénzügyi támogatásban 
részesített vállalkozások

RCR 04 – Marketing- vagy szervezési 
innovációt bevezető kkv-k

RCO 05 – Támogatott induló vállalkozások RCR 05 – Vállalkozáson belüli innovációs 
tevékenységet folytató kkv-k

RCO 10 – Kutatóintézetekkel 
együttműködő vállalkozások

RCR 06 – Az Európai Szabadalmi 
Hivatalhoz benyújtott szabadalmi 
bejelentések

RCO 120 – a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése érdekében támogatott 
vállalkozások

RCR 29 – A 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
becslése a támogatott vállalkozások 
esetében

RCO 13 – Vállalkozásoknak kifejlesztett RCR 11 – Az új közcélú digitális 
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digitális szolgáltatások és termékek szolgáltatások és alkalmazások 
felhasználói
RCR 12 – A vállalkozások által 
kifejlesztett új digitális termékek, 
szolgáltatások és alkalmazások 
felhasználói

RCO 15 – A vállalkozásalapításra 
létrehozott kapacitás

RCR 17 – A piacon már három éve 
fennmaradó vállalkozások
RCR 18 – Az inkubátorház létrehozását 
követő egy éven belül 
inkubátorszolgáltatást igénybe vevő kkv-k

RCO 101 – A készségfejlesztésbe beruházó 
kkv-k

RCR 97 – A kkv-kban támogatott 
tanulószerződéses gyakorlati képzések
RCR 98 – A kkv-k szakmai továbbképzést 
elvégző alkalmazottjai (készségek szerinti 
bontásban: műszaki, irányítási, 
vállalkozói, környezetvédelemmel 
kapcsolatos, egyéb)

RCO 22 – Megújuló energiák termelésére 
irányuló új kapacitás (elektromos és 
hőenergia szerinti bontásban)

RCR 31 – A termelt megújuló energia 
összmennyisége (elektromos és hőenergia 
szerinti bontásban)
RCR 32 – Megújuló energia: a hálózatra 
kapcsolt kapacitás (operatív)

RCO 34 – Új hulladék-újrafeldolgozási 
kapacitás

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó 
létesítmények és kis hulladékgazdálkodási 
rendszerek által ellátott lakosság
RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék
RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált 
újrafeldolgozott hulladék
RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

RCO 38 – A támogatásban részesített 
rehabilitált földterület teljes nagysága

RCR 50 – Levegőminőség-javítási 
intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 39 – Felszerelt légszennyezés-
megfigyelő rendszerek

RCR 52 – Zöld területek, szociális 
lakások, gazdasági és közösségi 
tevékenységek céljára használt rehabilitált 
terület

A résztvevőkre vonatkozóan3, 4: A résztvevőkre vonatkozóan6:
RCO 200 – munkanélküliek, beleértve a 
tartósan munkanélkülieket is,

RCR 200 – kilépéskor munkát kereső 
résztvevők,

RCO 201 – tartósan munkanélküliek, RCR 201 – kilépéskor 
oktatásban/képzésben résztvevők,
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RCO 202 – inaktív személyek, RCR 202 – kilépéskor képesítést szerző 
résztvevők,

RCO 203 – alkalmazottak, ideértve az 
önfoglalkoztatókat is,

RCR 203 – kilépéskor foglalkoztatásban – 
beleértve az önfoglalkoztatást – levő 
résztvevők.

RCO 204 – 30 év alattiak,

RCO 205 – 54 év felettiek,

RCO 206 – legfeljebb alsó középfokú 
(ISCED 0-2) végzettséggel rendelkező 
személyek,

RCO 207 – felső középfokú (ISCED 3) 
vagy posztszekunder (ISCED 4) 
végzettséggel rendelkező személyek,

RCO 208 – felsőfokú (ISCED 5–8) 
végzettséggel rendelkező személyek,

RCO 209 – résztvevők összlétszáma5.

__________________
3 A résztvevőkre vonatkozó összes teljesítmény- és eredménymutatót jelenteni kell.
4 Minden személyes adatot társadalmi nem szerint kell bontani (nő/férfi – nem bináris). Ha 
bizonyos eredmények nem lehetségesek, ezeknél az eredményeknél nem kell adatokat 
gyűjteni és jelenteni. Ha az adatokat nyilvántartásokból gyűjtik, a tagállamoknak nem kell 
igazodniuk a közösen elfogadott fogalommeghatározásokhoz, így nemzeti 
fogalommeghatározásokat is használhatnak.
5 A résztvevők összlétszámát a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó közös 
teljesítménymutatók alapján automatikusan kell kiszámítani.
6 Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni. Ha bizonyos eredmények nem 
lehetségesek, ezeknél az eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni és jelenteni. Ha az 
adatokat nyilvántartásokból gyűjtik, a tagállamoknak nem kell igazodniuk a közösen 
elfogadott fogalommeghatározásokhoz, így nemzeti fogalommeghatározásokat is 
használhatnak.

Módosítás

Teljesítések törölve
RCO01 – Támogatott vállalkozások 
(mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások 
szerinti bontásban)

törölve

RCO 02 – Vissza nem térítendő 
támogatásban részesített vállalkozások

törölve

RCO 03 – Finanszírozási eszközökkel 
támogatott vállalkozások

törölve
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RCO 04 – Nem pénzügyi támogatásban 
részesített vállalkozások

törölve

RCO 05 – Támogatott induló vállalkozások törölve
RCO 10 – Kutatóintézetekkel 
együttműködő vállalkozások

törölve

RCO 120 – a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése érdekében támogatott 
vállalkozások

törölve

RCO 13 – Vállalkozásoknak kifejlesztett 
digitális szolgáltatások és termékek

törölve

RCO 15 – A vállalkozásalapításra 
létrehozott kapacitás

törölve

RCO 101 – A készségfejlesztésbe beruházó 
kkv-k

törölve

RCO 22 – Megújuló energiák termelésére 
irányuló új kapacitás (elektromos és 
hőenergia szerinti bontásban)

törölve

RCO 34 – Új hulladék-újrafeldolgozási 
kapacitás

törölve

RCO 38 – A támogatásban részesített 
rehabilitált földterület teljes nagysága

törölve

RCO 39 – Felszerelt légszennyezés-
megfigyelő rendszerek

törölve

A résztvevőkre vonatkozóan3, 4: törölve
RCO 200 – munkanélküliek, beleértve a 
tartósan munkanélkülieket is,

törölve

RCO 201 – tartósan munkanélküliek, törölve
RCO 202 – inaktív személyek, törölve
RCO 203 – alkalmazottak, ideértve az 
önfoglalkoztatókat is,

törölve
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RCO 204 – 30 év alattiak, törölve
RCO 205 – 54 év felettiek, törölve
RCO 206 – legfeljebb alsó középfokú 
(ISCED 0-2) végzettséggel rendelkező 
személyek,

törölve

RCO 207 – felső középfokú (ISCED 3) 
vagy posztszekunder (ISCED 4) 
végzettséggel rendelkező személyek,

törölve

RCO 208 – felsőfokú (ISCED 5–8) 
végzettséggel rendelkező személyek,

törölve

RCO 209 – résztvevők összlétszáma5. törölve
__________________
3 A résztvevőkre vonatkozó összes teljesítménymutatót jelenteni kell.
4 Minden személyes adatot társadalmi nem szerint kell bontani (nő/férfi – nem bináris). Ha az 
adatokat nyilvántartásokból gyűjtik, a tagállamoknak nem kell igazodniuk a közösen 
elfogadott fogalommeghatározásokhoz, így nemzeti fogalommeghatározásokat is 
használhatnak.
5 A résztvevők összlétszámát a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó közös 
teljesítménymutatók alapján automatikusan kell kiszámítani.

Or. en

Indokolás

Az eredménymutatók nem csak a beavatkozásoktól, hanem egyéb tényezőktől is függnek. Ezért 
valamennyi eredménymutatót el kell hagyni a III. mellékletből.


