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RÖVID INDOKOLÁS

30 év telt el azóta, hogy Közép-Kelet-Európa a rendkívül mélyreható változások útjára lépett, 
szakítva a kommunizmussal és a központi tervutasításos gazdasággal, és elindult a demokrácia 
és a szabad piacgazdaság felé, most pedig az Európai Unió lép egy 30 éves, hasonló 
nagyságrendű és ambíciójú változás útjára azzal a céllal, hogy a világ első klímasemleges 
gazdaságává váljon. Az 1989 utáni átmenethez hasonlóan az európai zöld megállapodás is 
olyan rendszerszintű átalakulást jelent, amely nemcsak azt változtatja meg, ahogy termelünk, 
fogyasztunk, és élünk, de magát Európát is megváltoztatja, és másokat is inspirál. 

Az 1989 utáni átalakulás során szerzett nehéz tapasztalataink azt sugallják, hogy a tiszta 
energiára való átállás csak akkor lesz sikeres és visszafordíthatatlan, ha valóban senkit, egyetlen 
polgárt, egyetlen régiót és egyetlen tagállamot sem hagyunk magára. Az európai szolidaritásról 
van szó, arról, hogy több évtized alatt, politikai vagy gazdasági ciklusoktól függetlenül diadalra 
visszük az összes európai polgár fenntartható jólétével kapcsolatos törekvésünket. Végső soron 
ez a Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) valódi tétje. 

Közös törekvéseinkben egyesülve, de eltérő kiindulópontokról lépünk erre a hatalmas 
átalakulást eredményező útra. Az előttünk álló kihívások köre és nagyságrendje tehát eltérő az 
EU különböző régióiban és tagállamaiban. A MÁTA lesz az elsődleges eszközünk annak 
biztosításához, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket fokozatosan, de ténylegesen megszüntessük 
annak érdekében, hogy az EU egésze sikerrel teljesítse az átalakulást, és minden európai polgár 
megfelelően részesüljön annak előnyeiből.

Az előadó meg van győződve arról, hogy az európai zöld megállapodás középpontjában az 
energetikai átállás áll, és a legnagyobb kihívások azokra a régiókra várnak, ahol nagy arányban 
foglalkoznak a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével. Itt áll fenn leginkább a 
munkahelyek nagyarányú megszűnésének közvetlen veszélye, és a szénbányák bezárása itt 
veszélyezteti a teljes ellátási láncot; itt – ezeken a gyakran süllyedő talajokon – különösen nehéz 
lesz az új, tiszta iparágakba beruházni; itt különösen tisztelik a kemény munka hagyományát, 
amit méltányolni és támogatni kell. Ha segítség nélkül magukra hagyjuk e régiók polgárait, 
különösen a fiatalokat, nemcsak önbecsülésüket, de az Európai Unióba mint stabil jövőt kínálni 
képes közösségbe vetett hitüket is elveszítik.

A MÁTA nem ismeretlen vizeken fog hajózni. Az ITRE bizottság részt vett annak a keretnek 
a létrehozásában, amelyen belül a MÁTA működni fog. 2017-ben az energiaunióért felelős 
alelnökkel és az éghajlat- és energiapolitikai biztossal együtt az ITRE által támogatott kísérleti 
projektjavaslatok 2021-ig tartó finanszírozásával létrehoztuk az EU széntermelő régióinak 
átalakításával foglalkozó platformját, hogy segítséget nyújtson az energiaügyi átalakulásban, 
és enyhítse annak társadalmi hatásait. Ez vissza nem térítendő technikai támogatást nyújtott az 
érintett régiók helyi önkormányzatainak. Ennek nyomán az ITRE elnökének kezdeményezésére 
a bizottság támogatta azt a javaslatot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben hozzanak 
létre egy külön alapot az átalakulóban lévő széntermelő régiók számára. 

Ezek az erőfeszítések vezettek a MÁTA létrehozásához. Most, hogy az EU-ban bevezetésre 
kerül a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítását lehetővé tevő összes kulcsfontosságú 
elem, a MÁTA nem egyszerűen csak minden eddiginél fontosabb és sürgetőbb, hanem 
voltaképpen az európai zöld megállapodás sikerének nélkülözhetetlen elemévé vált. 
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Az előadó úgy véli, hogy:

1. példa nélküli beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy az EU megvalósítsa a 
klímasemlegesség célját. Ezeket megfelelő intézkedéseknek kell rendszerszerűen kísérniük 
a gazdasági hatékonyság, valamint az energiabiztonság és a megfizethetőség fenntartása, 
valamint egyúttal annak biztosítása érdekében, hogy ez az átállás méltányos és 
társadalmilag elfogadható legyen. E két elem – a beruházások és a szolidaritási intézkedések 
– együttesen döntő fontosságúak az EU klímasemlegesség való átállásának lehetővé tétele 
szempontjából, hogy ezzel egyidejűleg fokozzuk globális versenyképességünket, ipari 
vezető szerepünket, növekedésünket és társadalmaink jólétét;

2. a MÁTA az átmenet sarokköve. Tekintettel ezen átalakulás nagyságrendjére, a MÁTA 
keretében rendelkezésre álló forrásoknak illeszkedniük kell a munkacsoport hatóköréhez. E 
célból költségvetését jelentős mértékben növelni kell, és olyan új forrásokra kell alapozni, 
amelyek nem az uniós kohéziós vagy ágazati politikákat, eszközöket és alapokat egészítik 
ki. Ezenkívül a következő többéves pénzügyi keretben, legalább 2050-ig, külön 
költségvetési sort kell fenntartani számára;

3. tekintettel a MÁTA számára kitűzött célra, költségvetésének 80%-át a széntermelő régiókra 
kell fordítani, mivel klímasemlegességre való áttérés nyomán ezek szembesülnek a 
legnagyobb rendszerszintű kihívásokkal;

4. alapvető fontosságú a szoros és közvetlen együttműködés a regionális és helyi 
önkormányzatokkal, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a támogatást oda irányítsák, 
ahol az a célrégiókban a leghatékonyabb. Miután a MÁTA azokra a régiókra irányul, 
amelyek az átmenet miatt a legnagyobb kihívásokkal – többek között az önkormányzati 
bevételek várható jelentős csökkenésével – szembesülnek, lehetővé kell tenni, hogy a 
támogatható projektek vonatkozó költségeinek akár 75%-a erejéig finanszírozást kapjanak.

5) Ami a MÁTA keretében nyújtott támogatás hatókörét illeti, a támogatható 
tevékenységeknek jobban kell tükröznie kell az alábbiak szükségességét:

- a korábbi bányák és erőművek revitalizációja;

- a levegőszennyezés és az energiaszegénység elleni küzdelem, valamint a szénből 
származó kibocsátások gyors csökkentésének biztosítása, amelyben kulcsszerepe van a 
földgázba és a távfűtésbe történő beruházásoknak;

- megújuló energiaforrásokba való beruházás;

- termelő beruházások vállalatokba, többek között köztulajdonban lévő regionális és helyi 
vállalatokba, kkv-kba és induló vállalkozásokba;

- a tiszta városi mobilitásba és az alternatív üzemanyagokba való beruházások;

- beruházások az ezüst gazdaságba és a szociális innovációba.
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MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11. 11 COM(2019) 640 final, 2019.12.11.
12 COM(2020) 21, 2020.01.14. 12 COM(2020) 21, 2020.01.14.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
mindenki számára méltányosnak és 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, 
figyelembe véve a gazdasági 
hatékonyságot, az energiabiztonságot és 
az energia megfizethetőségét. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak kezdettől 
fogva figyelembe kell venniük az átállás 
gazdasági és társadalmi következményeit, 
és a kedvezőtlen hatásokat az összes 
lehetséges eszköz alkalmazásával 
enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik annak 
biztosításában, hogy senki ne maradjon le.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 
továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében az energiapolitikával 
összefüggésben végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja, hogy biztosítsa a 
szolidaritást, és lehetővé tegye az Unió 
klímasemleges gazdaságra történő 
energetikai átállását, és a leginkább 
érintett területek és munkavállalók 
támogatása révén mérsékelje az 
éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen 
hatásait, ugyanakkor javítsa az Unió 
globális versenyképességét és ipari vezető 
szerepét, valamint a növekedést és a 
jólétet. Egyedi célkitűzésével összhangban 
a MÁTA révén támogatásban részesülő 
fellépéseknek az alacsony kibocsátású 
energiatermelésbe történő beruházások, a 
helyi gazdaság diverzifikációja és 
korszerűsítése finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével 
közvetlenül hozzá kell járulniuk a 
méltányos átálláshoz és hatásának 
enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi 
célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] 
rendelet [4]. cikkében megállapított 
szakpolitikai célkitűzésekkel azonos 
szinten, azokat kiegészítve határoznak 
meg.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA forrásainak 
tekintélyesnek kell lenniük és összhangban 
kell állniuk nagyratörő célkitűzésével, és ki 
kell egészíteniük a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. A 
MÁTA létrehozása semmiképpen sem 
eredményezhet csökkentéseket vagy 
átcsoportosításokat az (EU).../... [új CPR] 
rendelet hatálya alá tartozó alapok vagy 
az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásai 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 

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

figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató, műszaki 
szempontból megvalósítható és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk az innovatív, 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való fokozatos 
átálláshoz. A magas CO2-kibocsátású 
ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és 
az olajpalaalapú energiatermelés vagy a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő, a 
szociális partnerekkel folytatott 
együttműködésben és észszerű határidőn 
belül végrehajtott csökkentéséhez kell 
kötni. Ezen ágazatok átalakítása céljából a 
támogatásnak az energiahatékony és 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással 
járó tevékenységeket kell előmozdítania új 
technológiák, megújuló energiaforrások, 
a megfizethető, alacsony kibocsátású 
energiát szolgáló infrastruktúrák és 
technológiák megvalósításába való 
beruházások, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén. E tevékenységeknek 
jelentős, életciklusra számított 
kibocsátáscsökkentést kell 
eredményezniük az adott terület 
energiarendszerében, és a szakképzett 
munkaerő foglalkoztatásának fenntartása 
és növelése, a környezetkárosodás 
kiküszöbölése, valamint az 
energiarendszer szilárdságának döntően 
megújuló energiaforrásokon alapuló – 
többek között rugalmas kiegyensúlyozási 
technológiák és tárolási megoldások révén 
történő – fokozása mellett összhangban 
kell lenniük a 2030-ra teljesítendő uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az 
Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességével13. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
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tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
versenyképes, klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz és 
segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen 
mellékhatásait.

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

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
(12 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A MÁTA célkitűzéseinek elérése 
érdekében a Bizottságnak meg kell 
fontolnia olyan módosításokat az 
energetikai állami támogatásokról szóló 
iránymutatások tekintetében, amelyekre 
szükség van a magánberuházások és a 
MÁTA sikeres végrehajtása 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 
tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel, 
köztük az érintett térségek legalább NUTS 
2. és 3. szintű regionális és helyi 
hatóságaival, valamint az iparral 
együttműködésben és a Bizottság 
támogatása mellett méltányos területi 
átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely a széntermelő 
régiók átalakulásával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira és sikerére 
építene a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjének lehetővé tétele érdekében.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE650.713v01-00 16/33 PA\1204791HU.docx

HU

képezniük. A Bizottság által a 2020. évi 
országjelentések D. mellékletében 
megjelölt beruházási iránymutatás nem 
korlátozhatja a tagállamokat abban, hogy 
javaslatokat tegyenek a MÁTA által 
támogatandó területekre és prioritásokra.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

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

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

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

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az aktuális szöveg nem veszi teljes mértékben figyelembe a 
klímasemlegességre való áttérésből eredő komoly energiabiztonsági kihívásokat. Egyes uniós 
tagállamokban és régiókban, különösen a széntermelő régiókban a szénerőművek fokozatos 
megszüntetése jelentős hatással lehet energiarendszereik megbízhatóságára és az általános 
ellátásbiztonságra.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „olyan tevékenységek 
támogatása, amelyek célja a 
klímasemleges gazdaságra való szolidáris 
és eredményes energetikai átállás, 
valamint az átállás társadalmi, gazdasági, 
energiabiztonsági és környezeti hatásai 
kezelésének lehetővé tétele a régiók és az 
emberek számára, összhangban a Párizsi 
Megállapodás céljaival, az Unió 
klímasemlegességre vonatkozó, 2050-ig 
teljesítendő célkitűzésével és a 2030-as 
kibocsátáscsökkentési célokkal”.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést. A MÁTA forrásainak 80%-át 
a szénorientált és sok szén-dioxidot 
kibocsátó, átmeneti régiók platformja (a 
széntermelő régiók átalakításával 
foglalkozó platform) 
feladatmeghatározásának mellékletében 
felsorolt széntermelő régiók számára kell 
elkülöníteni energetikai átállásuk 
társadalmi, gazdasági, energiabiztonsági 
és környezeti hatásainak kezelésére.

Or. en

Indokolás

A MÁTA költségvetésének nagy részét a széntermelő régiókra kell fordítani, mivel rájuk 
várnak a klímasemlegességre való átállás jelentette legnagyobb rendszerszintű kihívások, és 
kezelniük kell az átállás legmélyebb társadalmi, gazdasági, energiabiztonsági és környezeti 
hatásait.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 18,75 milliárd EUR, és ezt nem 
lehet az (EU) .../... rendelet [új CPR-
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forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

rendelet] hatálya alá tartozó alapokra 
vagy az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) 
elkülönített összegekből átcsoportosítani. 
Ez az összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

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

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

a) vállalatokba – köztük regionális és 
helyi köztulajdonban lévő 
vállalkozásokba, kkv-ba és induló 
innovatív vállalkozásokba – történő, 
gazdasági diverzifikációt és átalakulást 
eredményező, valamint új munkahelyek 
teremtéséhez hozzájáruló 
termelőberuházások;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – különösen 
kkv-kat és ezen belül megfelelő üzleti 
konzultációs szolgáltatások nyújtását – 
létrehozó beruházások;

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a fenntartható növekedésre 
irányuló – többek között 
kutatóközpontokban és egyetemeken zajló 
– kutatási és innovációs tevékenységekbe 
való és a fejlett és piacképes technológiák 
átadását előmozdító beruházások;

Or. en
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető, alacsony 
kibocsátású, biztonságos és rugalmas 
energiarendszert szolgáló technológiák, 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és az 
energiatárolásra irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a megújuló energiavagyonba, 
infrastruktúrába és technológiákba, ezen 
belül a saját termelés támogatásába, 
valamint a fűtési és hűtési rendszerek 
fejlesztésébe és megújuló energiára való 
átalakításába irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) földgáz előállításával, 
feldolgozásával, szállításával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;
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Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az energiaszegénység és a 
légszennyezés csökkentését célzó 
beruházások, különösen a távfűtésbe és a 
szénalapú egyéni fűtési megoldások 
megszüntetésébe való beruházások révén;

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) korábbi szénbányák és erőművek, 
valamint barnamezős területek és 
létesítmények helyreállítására, 
revitalizálására, 
szennyeződésmentesítésére, 
hozzáférhetőségére és felújítására, 
földterületek helyreállítási és újratelepítési 
projektjeire, ezen belül elhagyott 
szénbányák területének újraerdősítésére 
irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 29

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



PA\1204791HU.docx 23/33 PE650.713v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a környezetbarát multimodális 
városi mobilitásba és az alternatív 
üzemanyagokba való beruházások;

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) beruházások az ezüst gazdaságba 
és a szociális innovációkba;

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése, különösen a 
regionális fejlesztési stratégiák 
végrehajtásához, valamint a zöld 
gazdasághoz kapcsolódó kompetenciák 
irányába;

Or. en

Módosítás 32

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

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

törölve

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az érintett terület illetékes helyi és 
regionális hatóságai, az érintett tagállam 
és a Bizottság közötti megállapodás 
szerinti bármely egyéb konkrét 
tevékenység, amennyiben ezek a konkrét 
tevékenységek összhangban vannak a 
regionális fejlesztési stratégiákkal, és 
hozzájárulnak a klímasemlegesség 2050-
ig történő megvalósításához az Unión 
belül.

Or. en

Módosítás 34

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 a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
beruházásokat – mint az energetikai 
átálláshoz szükséges beruházásokat – a 7. 
cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt 
információk alapján belefoglalják a 
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beruházások csak akkor támogathatók, ha 
szükségesek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv végrehajtásához.

méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervbe. 

Or. en

Indokolás

Az összes beruházás összesített hatása határozza meg a méltányos átmenetre irányuló terv 
sikeres végrehajtását. Ezért nehézségekbe ütközhetne annak bizonyítása, hogy egy adott 
beruházás nélkülözhetetlen lenne-e a terv végrehajtása szempontjából.

Módosítás 35

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 – 
mint az energetikai átálláshoz szükséges 
beruházásokat – a 7. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján belefoglalják a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervbe.

Or. en

Indokolás

Az összes beruházás összesített hatása határozza meg a méltányos átmenetre irányuló terv 
sikeres végrehajtását. Ezért nehézségekbe ütközhetne annak bizonyítása, hogy egy adott 
beruházás nélkülözhetetlen lenne-e a terv végrehajtása szempontjából.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 37

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, a 
szénbányák megnyitását is beleértve;

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MÁTA keretében finanszírozott, 
a 2. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek esetében a vonatkozó költségek 
akár 75%-át kitevő támogatás nyújtható.
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Or. en

Módosítás 39

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 
rendelettel17 módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
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 (legalább 
NUTS 2. és 3. szintű) területek 
valamennyi illetékes regionális és helyi 
hatóságával 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. 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, energiabiztonsági és 
környezeti 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 
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
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Módosítás 40

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, az önkormányzati bevételekre 
legalább NUTS 2. és NUTS 3. szinten 
gyakorolt potenciális hatásnak, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 41

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
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Módosítás 42

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;

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44

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;
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Or. en

Módosítás 45

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 indikatív felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Or. en

Módosítás 46

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, valamint az 
ipar képviselőit, az energiaágazatot és a 
szociális partnereket.

Or. en
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Módosítás 47

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 és a szociális 
jogok európai pillérével, továbbá egyéb, 
többek között a tiszta levegővel, az 
energiaszegénységgel és az 
energiatermelő-fogyasztókkal foglalkozó 
egyéb vonatkozó stratégiákkal és 
programokkal. 

Or. en

Indokolás

A méltányos átmenetre vonatkozó területi terveket lehetőség szerint össze kell hangolni a 
területi stratégiákkal és a vonatkozó intelligens szakosodási stratégiákkal. Az e stratégiákban 
nem szereplő finanszírozási tevékenységek azonban nem zárhatók ki teljes mértékben, feltéve, 
hogy ezek hozzájárulnak a klímasemlegességre való áttéréshez.

Módosítás 48

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 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 
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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: 24%),

__________________ __________________
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 49

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: 50%),

Or. en

Módosítás 50

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 

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

költségvetés 27%-át meghaladó részét 
arányosan újraosztják, és az összes többi 
tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás

RCO 15 – A vállalkozásalapításra 
létrehozott kapacitás

RCR 17 – A piacon már három éve 
fennmaradó vállalkozások

Or. en


