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Módosítás 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 teljes 
mértékben megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagy mértékben erőforrás- és 
energiahatékony, klímasemleges és 
körforgásos gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, melyek célja a nulla nettó 
ÜHG-kibocsátás elérése 2040-re, 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, lehetőségeit és szükségleteit, 
beleértve a zöld, állandó és minőségi 
munkahelyteremtés lehetőségét, mely a 
társadalmilag igazságos átálláshoz 
szükséges, amely senkit nem hagy 
magára, és oly módon kell azonosítaniuk a 
szükséges művelettípusokat, hogy az 
biztosítsa a megújuló energiaforrásokon 
alapuló, nagy mértékben energiahatékony 
és klímasemleges, valamint körkörös 
gazdaságra való átállást, melynek célja a 
nulla netto ÜHG-kibocsátás elérése 2040-
re, 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 
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tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Or. en

Módosítás 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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 

(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, például a munkanélküliségi 
rátát és az esetlegesen megszűnő 
munkahelyeket, 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. 
Hasonlóképpen, a területi terveknek 
tükrözniük kell azon egyedi kihívásokat, 
amelyekkel a klímasemlegességre való 
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jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

átállás hatásai nyomán a távoli, szigeti 
régiók és a földrajzilag hátrányos helyzetű 
területek, valamint az elnéptelenedés 
demográfiai kihívásával küzdő területek 
szembesülnek majd. A MÁTA csak olyan 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. es

Módosítás 259
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, és az átállást vagy 
átalakítást szükségessé tevő projektek 
esetében tiszteletben kell tartani az átfogó 
(nemzeti, regionális vagy helyi szintű) 
koherenciát.  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 
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hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
döntéshozatal szintjét a területi terveknek 
és a velük kezelni szánt kihívásoktól 
függően kell meghatározni (NUTS 1, 
NUTS 2 vagy NUTS 3). A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. fr

Módosítás 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 
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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.

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. Az Európai Bizottság 2020-as 
országjelentéseinek D. mellékletében 
meghatározott beruházási területek 
tájékoztató jellegűek és nem 
korlátozhatják a tagállamok által MÁTA 
támogatásra benyújtott területeket.

Or. en

Módosítás 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
leginkább érdekelt 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, részletes tevet 
kell készíteni az új infrastruktúrákba 
történő beruházásokról, fenntartva és 
kiterjesztve eközben az érintett területeken 
a foglalkoztatási lehetőségeket a 
társadalmi kirekesztés megelőzése 
érdekében. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 
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azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

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

Or. it

Módosítás 262
Erik Bergkvist

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, 

(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, 
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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.

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 
tervnek részleteznie kell az egyéb uniós 
programokkal való szinergiákat és 
komplementaritást és ahol releváns, a 
méltányos átállási mechanizmus pilléreit 
az azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében. A MÁTA csak olyan 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. en

Módosítás 263
Krzysztof Hetman

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 

(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, vagy más 
üvegházhatásúgáz-intenzív 
tevékenységekben érintett létesítmények 
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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.

átalakítását vagy bezárását, ugyanakkor új 
foglakoztatási lehetőségeket kialakítva a 
társadalmi kirekesztés elkerülése 
érdekében az érintett területeken. 
Pontosan meg kell határozni ezeket a 
területeket, amelyeknek a NUTS 2. vagy 3. 
szintű régióknak kell megfelelniük, illetve 
ezek részeit kell képezniük. A terveknek 
részletesen ismertetniük kell a szóban 
forgó területek kihívásait és szükségleteit, 
és oly módon kell azonosítaniuk a 
szükséges művelettípusokat, hogy az 
biztosítsa a klímasemlegességre való 
átállással és a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel is összhangban álló, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens gazdasági tevékenységek 
koherens kidolgozását, miközben védi a 
foglalkoztatás szintjét. A MÁTA csak 
olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
képezhetik.

Or. en

Módosítás 264
Katalin Cseh

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 

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben a helyi hatóságokkal és 
képviselőkkel folytatott alapos 
konzultációs folyamatot követően 
azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül 
érintett területeket, ahova a MÁTA-
támogatást összpontosítják, és be kell 
mutatni a negatív társadalmi hatások 
minimalizására és eközben a 
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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.

klímasemleges gazdaság 2050-re történő 
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 és felügyelt (az ERFA-ból, az 
ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. en

Módosítás 265
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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.

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, 
valamint a munkavállalók átképzését és 
segítse más típusú foglalkoztatásba való 
áthelyezésük. A MÁTA csak olyan 
beruházásokhoz nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek összhangban állnak az 
átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek a 
bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, 
az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a 
MÁTA-ból támogatott) programok részeit 
kell képezniük.

Or. en

Módosítás 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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 

(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 
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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.

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

Or. en

Módosítás 268
Niklas Nienaß

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 

(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 2040-ig történő 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 269
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 

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

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, 
szükségleteit és lehetőségeit, és oly módon 
kell azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. A 
MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt 
pénzügyi támogatást, amelyek 
összhangban állnak az átállásra vonatkozó 
tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek a bizottság által 
jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, 
a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból 
támogatott) programok részeit kell 
képezniük.

Or. en

Módosítás 270
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Továbbá a jelen tervezés szerint az 
irányító hatóságoknak és tagállamoknak 
be kell nyújtaniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveiket 2020 végéig. 
Ez végrehajtási akadályt jelent, és mivel e 
tervek elfogadásán múlik a támogatás 
felszabadítása, a technikai segítségnyújtás 
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feltételes előfinanszírozását már az 
elfogadásuk előtt elérhetővé kell tenni 
annak érdekében, hogy felülkerekedjenek 
ezen az akadályon, az uniós 
éghajlatpolitikai céloknak megfelelő 
reálisan progresszív és inkluzív átállást 
célozva.

Or. en

Módosítás 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveket 2020 végéig kell 
előterjeszteni. Ez a megvalósítás 
tekintetében kihívást jelent az irányító 
hatóságok és a tagállamok számára, mivel 
e tervek elfogadása szükséges a 
finanszírozás felszabadításához. Ezért e 
kihívás enyhítése érdekében a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó feltételes 
előfinanszírozást a tervek elfogadása előtt 
rendelkezésre kell bocsátani.

Or. it

Módosítás 272
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A MÁTA-nak felfelé irányuló 
stratégiákat kell magában foglalnia a 
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méltányos átállást célzó területi tervek 
előkészítésében és alkalmazásában, 
biztosítva az érintett közigazgatási szervek, 
gazdasági és szociális partnerek aktív 
részvételét, beleértve a szakszervezeteket 
és más érintett civil társadalmi feleket.

Or. en

Módosítás 273
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveket legkésőbb 2021 végéig 
kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 274
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Fontos számolni a világjárvány 
diszruptív hatásával a gazdaság és a 
környezet szempontjából is a sikeres, 
inkluzív és fenntartható átálláshoz 
szükséges időrendi áttekintés 
elfogadásának érdekében. Továbbá a 
jelen tervezés szerint az irányító 
hatóságoknak és tagállamoknak be kell 
nyújtaniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveiket 2020 végéig. 
Ez végrehajtási akadályt jelent, és mivel e 
tervek elfogadásán múlik a támogatás 
felszabadítása, a technikai segítségnyújtás 
feltételes előfinanszírozását már az 
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elfogadásuk előtt elérhetővé kell tenni 
annak érdekében, hogy felülkerekedjenek 
ezen az akadályon.

Or. en

Módosítás 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 2. cikk 9. pontjának módosításához kapcsolódó pontosítás.

Módosítás 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A MÁTA-források 
eredményorientált felhasználásának 
elősegítése érdekében a Bizottság számára 
– az arányosság elvével összhangban – 
lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 

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

korrekciókat alkalmazzon abban az 
esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése 
tekintetében meghatározott célértékeket, 
valamint az üvegházhatásúgáz 
kibocsátások csökkentésére kijelölt 
célokat súlyosan alulteljesítik.

Or. en

Módosítás 277
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 278
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egyedi célkitűzése tekintetében 
meghatározott célértékeket súlyosan 
alulteljesítik.

Or. en

Módosítás 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Különös figyelmet és támogatást 
kell fordítani a hegyi, valamint a vidéki, 
szigeti, távoli és legkülső területekre. Ezek 
a területek eleve nagyobb társadalmi és 
gazdasági nehézségekkel néznek szembe, 
különösen a kivándorlás és az általános 
elnéptelenedés, valamint az alacsonyabb 
készségek, kevés digitális infrastruktúra és 
az alacsony konnektivitás miatt, ami 
tovább nehezíti számukra az átállást. Ezek 
a területek fontos szerepet játszhatnak a 
megújuló energiába történő beruházások 
vonzásában is, miközben a mezőgazdasági 
területeket is megőrzik.

Or. it

Módosítás 280
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel az európai szemeszter 
folyamat hatással van a MÁTA 
programozására, a helyi és regionális 
hatóságokat mint kulcsfontosságú 
partnereket hatékonyan be kell vonni az 
európai szemeszter párbeszédébe. A helyi 



PE652.417v01-00 22/166 AM\1205768HU.docx

HU

és regionális hatóságok ilyen fokozott 
bevonása az európai szemeszterbe 
elősegíti, hogy jobban beépítsék a 
kohéziós politikai partnerséget és a 
többszintű kormányzást a 
gazdaságpolitikák koordinálásába.

Or. en

Módosítás 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet III. 
mellékletében foglalt elemeknek a közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
tekintetében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 15 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

törölve

_________________
15 HL L 123., 2016.5.12., 13. o.
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Or. it

Módosítás 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet III. 
mellékletében foglalt elemeknek a közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
tekintetében való módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor15 . A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A 2. cikk 8. pontjának módosításához kapcsolódó pontosítás.
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Módosítás 283
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

törölve
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említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem 
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. it

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés általánosságban a tagállamokat vádolja tétlenségük miatt, 
azonban vannak olyanok, amelyek átlagosan jó eredményeket értek el az energiaátmenet 
terén, míg mások kifejezetten megtagadják az Európa 2020 keretében megfogalmazott, a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó célokat.  Ez az állítás, mely szerint a tagállamok 
(kivétel nélkül) nem képesek hatékonyan teljesíteni a célkitűzéseket, mindössze annak az 
európai döntésnek az igazolására szolgál, hogy ideje leszámolni „a szennyező fizet” elvével.

Módosítás 285
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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 

(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. A 
MÁTA-nak olyan tevékenységeket kell 
előnyben részesítenie, melyek biztosítják a 
magas társadalmi és környezetvédelmi 
normákat, különösen a közös 
megállapodásoknak való megfelelés és a 
munkaerő részvétel elősegítése által. 
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rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

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 286
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A területi terveknek figyelembe 
kell venniük a Covid19 által okozott 
egészségügyi válságot követően szükséges 
gazdasági fellendülést. A MÁTA-nak az 
európai gazdaságok fellendítésére 
irányuló terv keretében kedveznie kell a 
klímasemleges gazdaság irányában 
történő átalakulásnak vagy átállásnak. A 
MÁTA-nak támogatnia kell az 
egészségügyi válság által sújtott régiók 
gazdasági fellendülését, amennyiben azok 
tiszteletben tartják a klímasemlegesség 
célkitűzéseit.

Or. fr

Módosítás 287
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A MÁTA-nak, annak érdekében, 
hogy jobban figyelembe vegye a Covid19 



AM\1205768HU.docx 27/166 PE652.417v01-00

HU

által okozott egészségügyi válság káros 
hatásait, támogatnia kell az egészségügyi 
válság miatt nehéz helyzetben lévő 
vállalatokat, hogy a 2020 januárjában 
még életképes vállalatok a 
klímasemlegesség célkitűzéseinek 
betartása mellett újból fellendülhessenek; 
támogatnia kell az egészségügy ágazatát 
azáltal is, hogy segítséget nyújt azoknak a 
nehéz helyzetben lévő vállalatoknak, 
amelyek a klímasemlegesség célkitűzéseit 
tiszteletben tartva részt vesznek a nemzeti 
kórházi rendszer ellátásában és 
fenntartásában.

Or. fr

Módosítás 288
Christian Doleschal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1)  E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek. A támogatást 
legalább az Unió minden olyan 
szénbányászati területe számára is 
biztosítani kell, ahol a szén még mindig 
kitermelés alatt áll, valamint olyan 
területek számára, ahol fontos szerkezeti 
változások mentek végbe a szénbányászati 
tevékenységek fokozatos megszüntetése 
után. 

Or. en

Módosítás 289
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Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az Unió 2030-as éghajlatpolitikai 
célja számára, melyet az (EU) 2018/1999 
rendeletének 2. cikke (11) bekezdésében 
határoztak meg, valamint a 2050-ig 
teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való fokozatos átállás 
folyamatából adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági kihívásokkal szembesülő 
területek gazdasága, polgárai és 
környezete számára.

Or. en

Módosítás 290
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az Unió és tagállamai azon 
elköteleződéséhez, hogy a globális 
átlaghőmérséklet addig csökkentsék, hogy 
az legfeljebb 1,5 °C-kal haladja meg az 
iparosodás előtti szintet, valamint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzéséhez, melyet 
az (EU) 2020/... [európai klímarendelet] 
határoz meg, továbbá az ezen átállás 
folyamatából adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági kihívásokkal szembesülő 
területeknek.

Or. en
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Módosítás 291
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdésében meghatározott 
éghajlat-politikai céljainak eléréséből és a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő területek 
gazdaságainak, lakosságának és 
környezetének.

Or. es

Módosítás 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek, különösen az 
erősen szén-dioxid-intenzív területeknek, 
melyek a szénbányászattól és -
erőművektől függnek.
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Or. en

Módosítás 293
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson az Unió 2030-as éghajlatpolitikai 
céljaiból, valamint a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából adódóan súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területekgazdaságának, 
lakóinak és környezetének.

Or. en

Módosítás 294
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 295
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából, és az Unió 2030-as 
célkitűzéséből adódóan súlyos társadalmi-
gazdasági kihívásokkal szembesülő 
területeknek.

Or. en

Módosítás 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatában a területeknek és a 
termelő ágazatoknak.

Or. it

Módosítás 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2020-ben való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók, városok és az emberek 
számára” 2040-ig, valamint az 
(EU) 2020/... rendelettel [az új uniós 
klímarendelet] összhangban álló, 2030-ig 
elérendő, ambiciózus uniós 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célok. Olyan tevékenységeket kell 
előnyben részesíteni, melyek biztosítják a 
magas társadalmi és környezetvédelmi 
normákat, különösen a közös 
megállapodásoknak való megfelelés és a 
munkaerő részvétel elősegítése által.

Or. en

Módosítás 300
Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „az üvegházhatású gázok 
kibocsátására vonatkozó uniós célok 
2030-ig való elérésére és a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás, valamint a 
globális felmelegedés iparosodás előtt 
szinthez viszonyított 1,5 °C alatt 
tartásának társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.
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Or. en

Módosítás 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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”.

A MÁTA az (EU) [új CPR] rendelet [4. 
cikke (1) bekezdésének] második 
albekezdésében foglalt egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá a következő 
révén: „a teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló, nagy 
mértékben energiahatékony és 
klímasemleges és körkörös gazdaságra 
való társadalmilag igazságos átállás – 
melynek célja a nulla nettó ÜHG-
kibocsátás elérése 2040-re – társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívásai és 
lehetőségei kezelésének lehetővé tétele a 
régiók és az emberek számára”.

Or. en

Indokolás

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment 
modifying "Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and 
energy-efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG 
emissions by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the 
modification of the entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates 
that, in order to avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate 
neutral economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system.

Módosítás 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az energietikai átállás során tapasztalt jelentős kihívások és szükségletek, valamint az Unió 
költségvetéséből tervezetten kevés erre szánható pénzügyi források miatt a MÁTA kifejezett 
célja nem lehet csupán az átállás negatív társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése, de 
mindenek felett az energiaátalakítás maga.

Módosítás 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2050-ben való átállás társadalmi, 
munkaügyi, gazdasági és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók 
és az emberek számára, beleértve az Unió 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célkitűzésének 2030-ra történő elérését.

Or. es
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Módosítás 304
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „az Unió 2030-as 
éghajlatpolitikai célkitűzéséből fakadó, 
valamint a klímasemleges gazdaságra 
2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Or. en

Módosítás 305
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „az Unió 2030-ig elérendő, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 
(11) bekezdésében foglalt éghajlat-
politikai céljára és a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásai 
kezelésének lehetővé tétele a régiók és az 
emberek számára”.

Or. en
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Módosítás 306
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „az Unió (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdésében 
foglalt éghajlat-politikai célkitűzéseire és 
a klímasemleges gazdaságra 2050-ig való 
átállás társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók 
és az emberek számára”.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást tisztázni kell annak érdekében, hogy az az Unió által hitelesített 
célkitűzéseket teljes mértékben tükrözze, pl. klímasemlegesség 2050-re, valamint az 
(EU) 2018/1999 rendeletben meghatározott célkitűzések, melyeket az éghajlatpolitikai 
jogszabály 2030-ban módosít majd.

Módosítás 307
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
való átállás és a Covid19 által okozott 
egészségügyi válság társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.
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Or. fr

Módosítás 308
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Or. fr

Módosítás 311
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) 
bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2040-ben való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók és az emberek számára”.

Or. en

Módosítás 312
Katalin Cseh
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés 
a MÁTA keretében függ a tagállamok 
elköteleződésétől a 2050-ig elérendő 
klímasemlegesség iránt.

Or. en

Módosítás 313
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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 azáltal, hogy a leginkább 
érintett régiókban az átállás társadalmi és 
gazdasági hatásaira összpontosít. A 
MÁTA-hoz való hozzáférést függővé kell 
tenni az Európai Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességre 
vonatkozó célkitűzésének nemzeti 
célkitűzésként történő elfogadásától, 
valamint a 2030-ig elérendő köztes célok 
elfogadásától.

Or. en

Módosítás 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést. Az alapoknak a rendkívül 
szénintenzív régiókat kell előnyben 
részesítenie, főként azokat, amelyek nagy 
mértékben függenek a szénbányászattól 
(és a szénerőművektől) és amelyek egy 
főre jutó GDP-je elmarad az Unió 
átlagától, ugyanakkor azokat is, amelyek 
elszigeteltek a kontinentális Európától, 
például a szigetek vagy a legkülső régiók.

Or. en

Indokolás

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation.  It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Módosítás 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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-nak azokat a 
régiókat kell előnyben részesítenie, melyek 
erősen függnek a fosszilis 
üzemanyagoktól, üvegházhatásúgáz-
intenzív ipari tevékenységgel vagy olyan 
ipari tevékenységgel, melynek termékeit 
érinti az Unió klímasemlegességre való 
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átállása.

Or. en

Módosítás 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi olyan 
tagállamban támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, amelyek elkötelezték magukat 
a klímasemlegesség 2050-re történő 
elérésére irányuló célkitűzés mellett, és 
ezen elkötelezettségüket nemzeti energia- 
és klímaterveik keretében bizonyítják, és 
amelyek a reziliens és klímasemleges 
gazdaság 2050-re való eléréséhez 
pénzügyi támogatásra szorulnak.

Or. es

Módosítás 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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, teljes összhangban az Uniónak 
a teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló, nagy 
mértékben erőforrás- és energiahatékony, 
klímasemleges és körforgásos gazdaság 
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megvalósítására irányuló célkitűzésével, 
melynek célja a nulla nettó ÜHG-
kibocsátás elérése 2040-re.

Or. en

Módosítás 318
Raffaele Fitto

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 az ipari létesítmények, 
energiatermelő erőművek és a 
fosszilistüzelőanyag-kitermelés 
klímasemleges gazdaságra való átállása 
által érintett területeken.

Or. en

Módosítás 319
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzést, különös figyelmet szentelve 
azon tagállamokra, melyek a fosszilis 
üzemanyagoktól függnek.

Or. en

Módosítás 320
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 2040-re mindenki számára 
elérendő klímasemlegességre való 
méltányos átállást a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében.

Or. en

Módosítás 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA valamennyi tagállamban 
támogatja az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett területeket.

Or. en

Módosítás 322
Erik Bergkvist

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 

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. A MÁTA 
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esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

összege a 2021–2027 közötti időszakra 
adott esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal növelhető, amelyeket a 
költségvetési hatóság az éves költségvetési 
eljárás keretében oszt szét. Emellett a 
MÁTA pénzügyi kerete további tagállami 
hozzájárulásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal is növelhető, amelyek a 
költségvetési rendelet 21. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában felsorolt 
eseteken felüli külső címzett bevételnek 
minősülnek.

Or. en

Indokolás

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Módosítás 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 20 milliárd EUR, és ezt nem az 
(EU) .../... rendelet [új CPR-rendelet] által 
fedezett más uniós alapokból elkülönített 
forrásokból kell átcsoportosítani. Ez az 
összeg adott esetben további uniós 



PE652.417v01-00 46/166 AM\1205768HU.docx

HU

költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon további 30 milliárd EUR. Ez az 
összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. Az (EU) .../... 
rendelet [új CPR-rendelet] által fedezett 
más alapokból elkülönített forrásokból 
történő kötelező átcsoportosítás nem 
lehetséges.

Or. en

Módosítás 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

as árakon 30 milliárd EUR („fő összeg”), 
és ezt nem az (EU) .../... rendelet [új CPR-
rendelet] által fedezett alapokból 
elkülönített összegekből kell 
átcsoportosítani.  A fő összeg adott esetben 
további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a MÁTA megfelelő, a „hagyományos” kohéziós politikai 
költségvetésen felüli költségvetéssel rendelkezzen, amelynek kellőképpen figyelembe kell 
vennie az átállásból eredő kihívások és lehetőségek ágazatokon átnyúló dimenzióját.

Módosítás 326
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a foglalkoztatásért és a 
növekedésért” célkitűzés keretében a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásra a 
MÁTA rendelkezésére álló források 
összege 2018-as árakon [X] milliárd EUR.

Or. it

Indokolás

Az összeg a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos döntéshozatali folyamathoz kapcsolódik. 
Ezért helyénvalóbbnak tűnik általános hivatkozást hagyni az előirányzatra vonatkozóan 
szögletes zárójelben.

Módosítás 328
Álvaro Amaro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 22,5 milliárd EUR („fő összeg”), 
és ezt nem az (EU) .../... rendelet [új CPR-
rendelet] által fedezett alapokból 
elkülönített összegekből kell 
átcsoportosítani. A fő összeg adott esetben 
további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető.

Or. pt
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Módosítás 329
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 7 milliárd EUR („fő összeg”), és 
ezt nem az (EU) .../... rendelet [új CPR-
rendelet] által fedezett alapokból 
elkülönített összegekből kell 
átcsoportosítani. A fő összeg adott esetben 
további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhető.

Or. sl

Indokolás

A többi kohéziós alap eszközeit azonban nem szabad a MÁTA miatt veszélyeztetni.

Módosítás 330
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 24,375 milliárd EUR, amely 
adott esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető. E források nem 
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forrásokkal növelhető. csökkenthetők vagy átcsoportosíthatók az 
(EU) .../... rendeletben foglalt alapok 
esetében. [új CPR].

Or. en

Módosítás 331
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon legalább 20 milliárd EUR, és 
nem lehet más létező alapok 
támogatásaiból átcsoportosítani. Ez az 
összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Indokolás

A Méltányos Átállást Támogató Alapot „friss” uniós pénzzel kell működtetni, és annak 
jelentősebb, 7,5 milliárd EUR-nál jóval nagyobb összegű pénzügyi támogatást kell 
biztosítania. A MÁTA-ból kapott összegeknek a tagállami forrásokkal (saját forrásokkal vagy 
kohéziós kerettel) való kiegészítésén alapuló, javasolt átcsoportosítási mechanizmusnak 
opcionálisnak (és nem kötelezőnek) kell lennie, hogy a tagállamok értékelhessék a források 
allokálásának legjobb módját. Ez annak elkerülése érdekében szükséges, hogy a már egyéb 
létfontosságú projektekre szánt forrásokat átcsoportosítsák a MÁTA-val kapcsolatos 
tevékenységekre, ami akaratlan következményekkel járhat.

Módosítás 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 18,75 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 335
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 336
Niklas Nienaß

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

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

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásra a MÁTA 
rendelkezésére álló források összege 2018-
as árakon 30 milliárd EUR, amely adott 
esetben további uniós költségvetési 
forrásokkal és a vonatkozó alap-
jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Or. en

Módosítás 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett összeg 
legalább 0,35 %-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni, annak 
lehetősége mellett, hogy egy tagállam 
kérésére ezt az arányt növeljék, a 
méltányos átállás területi tervének 
sajátosságai alapján.

Or. en

Módosítás 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett összeg 
0,35%-át a Bizottság kezdeményezésére 

Az első albekezdésben említett összeg 
0,20%-át a Bizottság kezdeményezésére 
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technikai segítségnyújtásra kell 
elkülöníteni.

technikai segítségnyújtásra – ideértve az 
előzetes tervezést is – kell elkülöníteni.

Or. it

Módosítás 339
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 340
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 341
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek teljes körű demokratikus ellenőrzést kell biztosítani a források éves 
elosztásához.

Módosítás 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA-hoz való hozzáférést függővé 
kell tenni az (EU) [2020/…] [az új uniós 
klímarendelet] rendeletnek megfelelő, az 
Európai Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességre vonatkozó 
célkitűzésével összhangban álló 
ambiciózus hosszú távú stratégia 
elfogadásától, valamint a 2030-ig 
elérendő köztes célok elfogadásától.

Or. en

Módosítás 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet 
[21. cikkének (1) bekezdésétől] eltérve a 
(2) bekezdésben említett, a MÁTA 
számára az uniós költségvetésen belül 
elkülönített vagy más forrásokból 
biztosított további források esetében nincs 
szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból 
származó kiegészítő támogatásra.

Or. en

Módosítás 345
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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E további forrásokat lehetőség szerint 
azoknak a területeknek kell kiosztani, 
amelyek átlagon felül teljesítenek az Unió 
éghajlatra vonatkozó célkitűzéseinek 
elérése terén. Az Unió 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentéséhez való tagállami 
hozzájárulást számba kell venni a további 
források elosztásakor, 2020 áprilisát 
tekintve kiindulási alapként.

Or. en

Módosítás 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ezenfelül a MÁTA keretében történő 
beruházások csak akkor jogosultak 
támogatásra, ha megfelelnek az unió 
éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek, a károkozás tilalmára 
irányuló (non nuisance) elvnek és a 
fenntartható finanszírozásra vonatkozó 
uniós taxonómiának. Az olyan 
tevékenységek, amelyek gátolnák az 
alacsony széntartalmú alternatívák 
fejlesztését és alkalmazását, és 
élettartamukra tekintettel a környezeti 
célokkal össze nem egyeztethető vagy 
azokat gyengítő aktívák rögzüléséhez 
vezetnének, nem lennének támogatásra 
jogosultak 
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Or. fr

Módosítás 347
Hannes Heide

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A MÁTA előnyeit csak azoknak a 
tagállamoknak kellene élvezniük, amelyek 
elkötelezettek az Unió 2050-es 
klímasemlegességi célkitűzése iránt és 
megfelelnek az Unió alapvető értékeinek. 
A MÁTA csak olyan tevékenységeket 
támogat, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott 
egyedi célkitűzéséhez és amelyek 
hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek végrehajtásához.
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Or. en

Módosítás 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A MÁTA elsőbbséggel a helyi 
gazdaságok diverzifikációjának és 
modernizációjának támogatására 
irányuló tevékenységeket és a helyi 
munkahelyek megőrzését támogatja.

Or. fr

Módosítás 351
Erik Bergkvist

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

(1a) A MÁTA forrásainak ki kell 
egészíteniükk és nem helyettesíthetik az 
ERFA, ESZA+ vagy más Uniós 
programok által támogatott 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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, valamint a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet módosításáról 
szóló, ...-i (EU) 2020/... európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt 
fenntartható finanszírozási taxonómia 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
megfelelően kizárólag a következő 
tevékenységeket támogatja:

Or. en

Indokolás

Az Unió fenntartható finanszírozási taxonómiája hivatkozási keretet biztosít annak 
értékeléséhez, hogy a beruházások környezetileg fenntarthatók-e, és azt normaként kell 
alkalmazni a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében megvalósuló minden beruházás 
esetében, azon beruházások sérelme nélkül, amelyek nem tartoznak az 5. cikkben foglalt 
rendelet hatálya alá. A Tanács 2020. április 15-én elfogadta az első olvasat során kialakított 
álláspontját. Most az Európai Parlamenten a sor, hogy második olvasatban elfogadja a 
rendeletet, amely ezt követően kihirdetésre kerülhet a Hivatalos Lapban és hatályba léphet.

Módosítás 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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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 
kizárólag a következő tevékenységeket 
támogatja: Egy tevékenység sem 
veszélyeztetheti jelentősen a fenntartható 
finanszírozási taxonómia 
környezetvédelmi célkitűzéseit:

Or. en

Módosítás 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 355
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 356
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Franc Bogovič

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 358
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 359



AM\1205768HU.docx 63/166 PE652.417v01-00

HU

Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „kizárólag” szó túl merev, előfordulhatnak egyediségek bizonyos területeken, ahol 
különleges fellépésekre van szükség, és amelyeket a Bizottság által elfogadott átállási terv 
indokolttá tesz.

Módosítás 361
Nora Mebarek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Tekintettel az alap kis méretére, valamint arra, hogy a főbb beruházásoknak az Unió 
gazdaságát szén-dioxid-semleges gazdasággá kell átalakítaniuk, a MÁTA által célzott 
beruházási prioritásoknak szigorúan a társadalmi támogatásra és a földrehabilitációra kell 
korlátozódnia, az Európai Parlament eredeti elképzelése szerint. A MÁTA nem alkalmas 
eszköz a gazdaság újraélesztését célzó cselekvések finanszírozásához, melyeket más Uniós 
pénzügyi eszközök és instrumentumok (EIM, ERFA, InvestEU stb.) már támogatnak.

Módosítás 362
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1205768HU.docx 65/166 PE652.417v01-00

HU

Módosítás 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kkv-kba – köztük induló innovatív 
vállalkozásokba – történő, zöld, állandó és 
minőségi munkahelyeket, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások, valamint 
környezetvédelmi szempontból teljes 
mértékben fenntartható beruházások;

Or. en

Módosítás 366
André Rougé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vállalkozásokba – történő, gazdasági 
diverzifikációt és átalakulást eredményező 
termelőberuházások; nevezetesen a helyi 
termelés ösztönzése céljából;

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás a helyi termelés ösztönzését célozza, ami lehetővé teszi nevezetesen a 2. 
cikkben meghatározott egyedi célkitűzés elérését.

Módosítás 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 368
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 369
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 372
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 373
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) termelőberuházások, köztük induló 
innovatív vállalkozások és kkv-k, melyek 
gazdasági diverzifikációt és átalakulást 
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termelőberuházások; eredményeznek;

Or. en

Indokolás

A kkv-knál nagyobb vállalkozások által a MÁTA keretében figyelembevételre javasolt, a 
projektek lehetségességéről szóló megfogalmazás nem biztosít egyértelmű jelzéseket a 
megfelelő beruházásokhoz az azokat igénylő területeken. A nagyvállalkozások a gazdaság 
átalakítását vezető ágazatok legnagyobb munkaadói, és minden vállalkozásnak lehetőséget 
kell adni a méltányos átálláshoz való hozzájárulásra.

Módosítás 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a köz- és szociális 
infrastruktúrákra és közérdekű 
szolgáltatásokra irányuló beruházások, 
beleértve az energiaszegénység kezelésére 
irányuló célzott intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 377
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az innováció négyes tengelyén 
elhelyezkedő közösségek: kormányzat, 
vállakozások, felsőoktatási és 
kutatóközpontok;

Or. en

Módosítás 378
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) beruházások a megújuló 
energiába, az ökologizálásba, a 
környezetbarát infrastruktúrába, valamint 
a kapcsolódó technológiák 
karbantartásába és fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 379
Nora Mebarek

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;

törölve

Or. en
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Indokolás

Tekintettel az alap kis méretére, valamint arra, hogy a főbb beruházásoknak az Unió 
gazdaságát szén-dioxid-semleges gazdasággá kell átalakítaniuk, a MÁTA által célzott 
beruházási prioritásoknak szigorúan a társadalmi támogatásra és a földrehabilitációra kell 
korlátozódnia, az Európai Parlament eredeti elképzelése szerint. A MÁTA nem alkalmas 
eszköz a gazdaság újraélesztését célzó cselekvések finanszírozásához, melyeket más Uniós 
pénzügyi eszközök és instrumentumok (EIM, ERFA, InvestEU stb.) már támogatnak.

Módosítás 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat létrehozó és 
meglévő vállalkozásokat bővítő 
beruházások, amelyek minőségi 
munkahelyeket teremtenek és az 
intelligens szakosodási stratégiákat 
részesítik előnyben, egyebek közt például 
az innovációt, a légi és tengeri 
konnektivitás hatékonyságának és 
fenntarthatóságának fejlesztéseit, a 
fenntartható és környezetbarát modellekre 
való turisztikai átalakítást, a kkv-k 
támogatását, a szakszerű újrahasznosítást, 
az energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások előmozdítását, valamint 
az üzleti inkubátorházakat;

Or. es

Módosítás 381
Vlad-Marius Botoş

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

üzleti inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat, melyeket gazdasági 
szereplők, NGO-k és szakosodott 
egyetemek alapítanak és kezelnek – 
létrehozó beruházások;

Or. en

Módosítás 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó, és a 
meglévőket diverzifikáló és fejlesztő 
beruházások;

Or. en

Módosítás 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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) a fenntartható fejlődésre való 
átállás szempontjából releváns új 
vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

Or. en

Módosítás 384
Niklas Nienaß
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások a 
szén-dioxid-mentes ágazatokban, a 
gazdasági diverzifikáció érdekében;

Or. en

Módosítás 385
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások, 
melyek munkahelyteremtéshez, gazdasági 
diverzifikációhoz és átalakuláshoz 
vezetnek;

Or. en

Módosítás 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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) a zöld és körforgásos gazdasági 
ágazatokban új vállalkozásokat – köztük 
üzleti inkubátorházakat és konzultációs 
szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;
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Or. en

Módosítás 387
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 389
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti 
inkubátorházakat – létrehozó beruházások;
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Or. en

Módosítás 390
Nora Mebarek

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;

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel az alap kis méretére, valamint arra, hogy a főbb beruházásoknak az Unió 
gazdaságát szén-dioxid-semleges gazdasággá kell átalakítaniuk, a MÁTA által célzott 
beruházási prioritásoknak szigorúan a társadalmi támogatásra és a földrehabilitációra kell 
korlátozódnia, az Európai Parlament eredeti elképzelése szerint. A MÁTA nem alkalmas 
eszköz a gazdaság újraélesztését célzó cselekvések finanszírozásához, melyeket más Uniós 
pénzügyi eszközök és instrumentumok (EIM, ERFA, InvestEU stb.) már támogatnak.

Módosítás 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását és az azokhoz való 
hozzáférés egyszerűbbé tételét előmozdító 
beruházások;

Or. en

Módosítás 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások, amennyiben azok nem 
támaszkodnak fosszilis üzemanyagokra és 
nem használják azokat;

Or. en

Módosítás 393
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – többek között 
egyetemeken és állami kutatóintézetekben 
zajló tevékenységekbe – való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. it

Módosítás 394
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – többek között 
kutatóintézetekbe és egyetemekbe – való 
és a fejlett technológiák átadását 
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előmozdító beruházások;

Or. en

Módosítás 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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 köz-, illetve a magánszektorban 
megvalósuló kutatási és innovációs 
tevékenységekbe való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. es

Módosítás 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kutatási és innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
energetikai kutatást – való és a fejlett 
technológiák átadását előmozdító 
beruházások;

Or. es

Módosítás 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

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

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

Or. en

Módosítás 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan szociális beruházások, 
melyek elősegítik az olyan üzleti 
fejlesztéseket, amelyek pozitív szociális 
hatással bírnak közvetlen környezetükben, 
alternatív bevételi forrást biztosítva azon 
állampolgárok számára, akikre a zöldebb 
gazdaságra való átállás hatással van;

Or. en

Módosítás 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházások a megújuló 
energiába, az energiatermelésbe, az 
infrastruktúra építésébe és 
karbantartásába, valamint a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésébe;

Or. it
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Módosítás 400
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető, tiszta és fenntartható 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, a szén-
dioxid-intenzív energia és 
energiaszegénység csökkentésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, beleértve a fenntartható 
közlekedést és infrastruktúrát, egyebek 
közt a villamosítás és a bioüzemanyagok 
használatának támogatását a fosszilis 
üzemanyagok fokozatos elhagyása 
érdekében, biztosítva az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházásokat;

Or. en

Módosítás 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló közúti és vasúti – ahol nincs 
kiépítve –, vízellátási – amennyiben 
elavult, nem hatékony vagy nem elegendő 
és nem garantálja a vízpazarlás 
megszüntetését – technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, a környezetbarát 
közlekedési eszközök terjesztésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

Or. it
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Módosítás 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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, megújuló és 
fenntartható tiszta energiát szolgáló 
technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, beleértve 
az energiahatékonyságot célzó utólagos 
átalakítási intézkedéseket és az 
energiaszegénység kezelését;

Or. en

Módosítás 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető és fenntartható tiszta 
energiát szolgáló technológiák és 
infrastruktúrák bevezetésére, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiára irányuló 
beruházások, beleértve a tárolási 
technológiákat oly módon, hogy ezek 
mindegyike lehetővé tegyen olyan 
alternatívákat, mint egyebek közt a 
fenntartható mobilitás vagy az épületek 
felújítása;

Or. es
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Módosítás 404
Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére - beleértve a 
fenntartható mobilitásra és a közlekedési 
ágazat szén-dioxid-mentesítésére irányuló 
beruházásokat -, az energiahatékonyságra 
és/vagy a megújuló energiára irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 405
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, ezen belül 
környezetbarát szállítási módok 
bevetésére, a fűtő és hűtő rendszerek 
fejlesztésére és az energiahatékonyságra 
irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára – beleértve a technológiai 
folyamatok során keletkező hő 
használatát a növényekből származó hővel 
csökkentése érdekében, amely szén-
dioxid-kibocsátáshoz vezet – irányuló 
beruházások;

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kívánjuk annak szükségességét, hogy a MÁTA-ból olyan beruházások 
finanszírozására legyen lehetőség, melyek az energia eredetének problémájára irányulnak, 
beleértve a technológiai folyamatok során keletkező hő használatát a növényekből származó 
hő csökkentése érdekében, amely szén-dioxid-kibocsátáshoz vezet. E tevékenység hatása a 
szén-dioxid-kibocsátás és a hálózatból származó energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez 
vezethet.

Módosítás 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, beleértve a 
kkv-kat és azon emberek háztartásait, 
melyeket az átállás közvetlenül érint;

Or. en
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Módosítás 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 megújuló energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős csökkentésére, 
valamint az erőforrás- és 
energiahatékonyságra irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 409
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 410
Tonino Picula

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

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

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

Or. en

Módosítás 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére (beleértve a 
kibocsátásmentes mobilitásra való átállás 
gyorsítását), tárolási megoldásokra, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások;

Or. en

Indokolás

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.
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Módosítás 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, beleértve 
többek között a tárolási megoldásokat 
vagy az épületfelújítást.

Or. en

Módosítás 413
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 
bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiára irányuló beruházások, 
amennyiben azok munkahelyteremtéshez 
vagy munkahelymegtartáshoz vezetnek;

Or. en

Módosítás 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 415
Mathilde Androuët

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 416
Simone Schmiedtbauer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 

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

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

Or. en

Módosítás 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földgáz termelésével, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások, feltéve, hogy azokat a szén, 
lignit, tőzeg vagy olajpala helyettesítésére 
szolgáló áthidaló technológiaként 
használják, és bizonyítják, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
jelentős csökkentését teszik lehetővé. 
Ezeknek a beruházásoknak lehetővé kell 
tenniük a megújuló gázok későbbi 
használatát.

Or. en

Módosítás 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fosszilis tüzelőanyagokon – a 
földgáz kivételével – alapuló 
technológiákat felváltó alternatív 
tüzelőanyagokat, többek között földgázt 
használó technológiák bevezetésére 
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irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 419
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) földgáz előállításával, 
feldolgozásával, elosztásával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások;

Or. it

Indokolás

Középtávon a földgáz elengedhetetlen a klímasemleges gazdaságra való áttéréshez.

Módosítás 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) célzott energiahatékonyságot javító 
intézkedések és programok, beleértve az 
épületek felújítását, tekintettel az 
energiaszegénység kezelésére is;

Or. en

Módosítás 422
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fenntartható helyi mobilitásra 
irányuló beruházások, beleértve a helyi 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítését;

Or. en

Módosítás 423
Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) e-mobilitás és a kapcsolódó 
környezetbarát infrastruktúra;

Or. en

Módosítás 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a megújuló energiaforrásokba való 
beruházásokkal, különösen olyan 
intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek 
célja a kisebb létesítmények ösztönzése 
ezeken a területeken, hogy növeljék a 
magánfogyasztást, ösztönözzék a kollektív 
önfogyasztást, valamint segítsék az 
energiaközösségek létrejöttét;

Or. it

Módosítás 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) célzott intézkedések a polgárok 
aktív részvételére az energiarendszerben, 
mint megújulóenergia-közösségek, helyi 
energiaközösségek és kollektív, vagy 
egyéni termelő-fogyasztók és aktív 
felhasználók, tekintettel az 
energiaszegénység kezelésére is;

Or. en

Indokolás

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Módosítás 426
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Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tiszta közlekedési infrastruktúra és 
intelligens megoldások a közlekedés, a 
teherszállítás és a logisztika területén;

Or. en

Módosítás 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a távfűtéssel kapcsolatos 
beruházások;

Or. en

Módosítás 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az energiaellátás biztonságának 
szavatolása;

Or. en

Módosítás 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és a 
mobilitási megoldások diverzifikálásához 
hozzájáruló, megfizethető, tiszta, 
intelligens és fenntartható mobilitást 
lehetővé tevő technológiák és 
infrastruktúrák, többek között az 
elektromos járművek töltő-
infrastruktúrájának kiépítésére irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 430
Nora Mebarek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel az alap korlátozott méretére, és az EU gazdaságának szén-dioxid-semleges 
gazdasággá történő átalakításához szükséges jelentős beruházásokra, a MÁTA által 
megcélzott beruházási prioritások számát szigorúan a szociális támogatásra és a földterületek 
helyreállítására kell korlátozni, ahogy az Európai Parlament eredetileg előirányozta. A 
MÁTA nem a megfelelő eszköz a gazdaságélénkítési műveletek finanszírozására, melyeket más 
uniós pénzügyi eszközök (EIM, ERFA, InvestEU stb.) már támogatnak.

Módosítás 431
Erik Bergkvist

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

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
beleértve az új nagysebességű hálózatokat, 
mint az elszigetelt, távoli és ritkán lakott 
területeken lévő háztartásokhoz vezető 
optikai kábelek, amelyek lehetővé teszik a 
távmunkát és ezáltal csökkentik a 
károsanyag-kibocsátást;

Or. en

Módosítás 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
beleértve a felszerelések és berendezések 
töltésellenőrzését, a mérési és 
kommunikációs technológiát, amely 
lehetővé teszi a keresleti oldali válasz 
kidolgozását és a preciziós 
mezőgazdaságot;

Or. es

Módosítás 433
Mathilde Androuët

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra, a digitális 
konnektivitásra és a széles sávú és az 
optikai szálas internet kiépítésére irányuló 
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beruházások a legkülső régiókban vagy a 
vidéki térségekben;

Or. fr

Módosítás 434
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

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

Or. en

Módosítás 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
amelyek közvetlenül összekapcsolódnak a 
2050-ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átállással;

Or. fr

Módosítás 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
különösen a széles sávú hozzáférés vidéki 
és távoli területeken, illetve a szigeteken 
történő kiépítése érdekében;

Or. it

Módosítás 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) A megújuló energiaforrásokra, az 
intelligens villamosenergia megoldásokra 
és a kapcsolódó infrastruktúrára, a 
körforgásos gazdaságra és a 
környezetvédelmi helyreállításra irányuló 
beruházások;

Or. en

Indokolás

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Módosítás 438
Franc Bogovič
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások; 
digitális és precíziós gazdálkodás, 
valamint az intelligens falvakkal 
kapcsolatos projekt;

Or. sl

Módosítás 439
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
különösen a vidéki és távoli területeken;

Or. en

Módosítás 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szociális és az egészségügyi 
infrastruktúrára irányuló beruházások, 
valamint a minőségi, fenntartható és 
megfizethető szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való, egyenlő módon és 
megfelelő időben történő hozzáférés 
javítása;

Or. en
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Módosítás 441
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szociális infrastruktúrára 
irányuló beruházások, amelyek 
munkahelyek teremtéséhez és gazdasági 
diverzifikációhoz vezetnek;

Or. en

Módosítás 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek és rozsdaövezetek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, környezetvédelmi 
NGO-k vagy szakosodott vállalatok által 
kidolgozva és megvalósítva, beleértve a 
támogatás előkészítését, , a 
háttérdokumentáció és elemzés 
elkészítését célzó beruházásokat;

Or. en

Módosítás 443
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek és rozsdaövezetek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, beleértve a 
támogatás előkészítését, a 
háttérdokumentáció és elemzések 
elkészítését célzó beruházásokat;

Or. en

Módosítás 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elvvel összhangban és azt kiegészítve;



AM\1205768HU.docx 99/166 PE652.417v01-00

HU

Or. en

Módosítás 446
André Rougé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási, vízvezetési, vízkezelő és 
ivóvízellátó rendszerek modernizálási és 
földterületek újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az ivóvízhálózatok modernizációjára és a vízellátási problémák megoldására 
kívánja helyezni a hangsúlyt.

Módosítás 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a környezetbarát gazdaságra, a 
károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a 
területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 448
Mathilde Androuët
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására, 
megújítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire, 
beleértve az atomenergia 
újrafeldolgozásának területére irányuló 
beruházások, 

Or. fr

Módosítás 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, amikor a 
„szennyező fizet” elv nem alkalmazható;

Or. fr

Módosítás 450
Nora Mebarek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) A területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, ahol a „szennyező 
fizet” nem alkalmazható;
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Or. en

Indokolás

A talajrehabilitációra és a terület szennyeződésmentesítésére irányuló beruházások 
támogathatósága nem helyettesítheti a "szennyező fizet" elv alkalmazását. A MÁTA 
támogatása csak akkor avatkozhat be, ha a „szennyező fizet” elv alkalmazása többé már nem, 
vagy egyáltalán nem lehetséges.

Módosítás 451
André Rougé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, a mérgező 
algák elburjánzása elleni küzdelemre, 
földterületek helyreállítási és újratelepítési 
projektjeire irányuló beruházások;

Or. fr

Indokolás

Mindent meg kell tenni a mérgező algák – így az erős környezeti ártalmat jelentő golffű – 
elburjánzása elleni küzdelem érdekében.

Módosítás 452
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 453
André Rougé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek, a föld alatti területek, a 
talajok, az édesvízű vízfolyások és partok 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások;

Or. fr

Indokolás

Minden lehetséges eszközt be kell vetni Guadeloupe és Martinique klórdekonnal szennyezett 
talajának szennyeződésmentesítése érdekében.

Módosítás 454
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a területek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, a „szennyező fizet” 
elvnek megfelelően;

Or. en

Módosítás 455
André Rougé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy minden eszközzel lehetővé tegye a dengue-lázzal járó 
járványok elleni küzdelmet.

Módosítás 456
Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a leromlott ökoszisztémák 
helyreállítását és a természeten alapuló, 
az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz 
való alkalmazkodást célzó projektek, 
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biztosítva a „szennyező fizet” elv 
tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 erőforrások 
hatékony és felelős felhasználása, az 
újrafelhasználás, a javítás és az 
újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 459
Tonino Picula

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 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások, 
beleértve az épületek és területek 
újrafelhasználását;

Or. en

Módosítás 460
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Niklas Nienaß

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 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) azon ágazatok környezetvédelmi 
célú átalakítására irányuló beruházások, 
amelyek az átmeneti régiók számára 
gazdaságilag fontosak, mint például a 
turizmus vagy a mezpgazdaság;

Or. es

Módosítás 462
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ga) a háztartások energiaszegénysége 
elleni küzdelmét, az energiahatékonyság 
és a klímasemleges megközelítés 
előmozdítását célzó projektekbe történő 
beruházások a leginkább érintett 
régiókban;

Or. en

Módosítás 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) beruházások az energiaszegénység 
elleni küzdelemre és a hulladékból történő 
energiatermelés támogatására irányuló 
projektekbe;

Or. it

Módosítás 464
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
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investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Módosítás 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a közlekedési infrastruktúrába 
történő beruházás, a gazdasági fejlődés és 
a munkahelyteremtés megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az ipari örökség, beleértve a 
fenntartható idegenforgalom különböző 
formáit, előmozdítására irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 467
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a biológiai sokféleséggel 
foglalkozó központok létrehozására 
irányuló beruházások, amelyek a 



PE652.417v01-00 108/166 AM\1205768HU.docx

HU

fenntartható idegenforgalmat is 
szolgálják;

Or. en

Módosítás 468
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) beruházások a szociális innováció 
területén.

Or. en

Módosítás 469
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a kultúra, az oktatás és a közösség-
építés területén történő beruházások, 
beleértve a materiális és immateriális 
bányászati örökség és a közösségi 
központok hasznosítását;

Or. en

Módosítás 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az energiahatékonysági 



AM\1205768HU.docx 109/166 PE652.417v01-00

HU

intézkedések és a megújuló energia 
területén történő beruházások, beleértve 
az alacsony kibocsátású távfűtés 
valamennyi típusába történő 
beruházásokat;

Or. en

Indokolás

A távfűtési hálózatok korszerűsítése a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekben 
meghatározott célkitűzések alapján támogatható a 2012/27/EU irányelvben meghatározott 
hatékony távfűtési rendszerek energiahatékonyságának javítása céljából.

Módosítás 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) meglévő földgázvezetékek 
átalakítása és adaptálása hidrogén 
szállítására;

Or. it

Módosítás 472
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) általános érdekű szociális 
szolgáltatások létrehozása és fejlesztése;

Or. en
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Módosítás 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a közlekedés szén-dioxid-
mentesítésével kapcsolatos beruházások;

Or. en

Módosítás 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) zöld infrastruktúrák;

Or. es

Módosítás 475
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a szociális infrastruktúrába, az 
inkluzív és minőségi szolgáltatásokba, 
valamint a szociális innovációba történő 
beruházások;

Or. en

Módosítás 476
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) atomerőművek építésére irányuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a közlekedés valamennyi 
módjának kibocsátás-csökkentéséhez 
hozzájáruló beruházások;

Or. en

Módosítás 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) a fenntartható multimodális városi 
mobilitásra irányuló befektetések;

Or. en

Módosítás 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) az átállási folyamatból eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő tevékenységi területeken 
jelenleg vagy korábban foglalkoztatott 
munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése beleértve a 
védett műhelyeket és a támogatott 
foglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 és 
előzőleg olyan tevékenységi területeken 
foglalkoztatott hajdani munkavállalók 
továbbképzése, átképzése és képzése, 
amelyek az átállás folyamatával 
összefüggésben komoly társadalmi-
gazdasági kihívásokkal néznek szembe;

Or. fr

Módosítás 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése, beleértve a szociális partnerek 
tevékenységeinek keretében a 
változásfolyamatokban részt vevő 
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munkavállalók számára nyújtott 
tanácsadási és támogatási 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 482
Nora Mebarek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) az átállási folyamatból eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő tevékenységi területeken 
jelenleg vagy korábban foglalkoztatott 
munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése;

Or. en

Indokolás

A továbbképzésnek és az átképzésnek nem csak a „munkavállalókat”, hanem azokat az 
álláskeresőket is figyelembe kell vennie, akik korábban, az átállás által leginkább érintett 
területeken voltak foglalkoztatva.

Módosítás 483
Vlad-Marius Botoş

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése olyan európai, tanúsított 
tanfolyamok révén, amelyek elméleti és 
gyakorlati modulokat is tartalmaznak;

Or. en
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Módosítás 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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 önfoglalkoztatók, 
valamint a leghátrányosabb helyzetű 
csoportok továbbképzése és átképzése;

Or. es

Módosítás 485
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése a helyi munkaerőpiac 
igényeihez igazodva;

Or. en

Módosítás 486
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése a vonatkozó területi igényeknek 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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, beleértve az 
újraképzést;

Or. en

Módosítás 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 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) munkavállalók és álláskeresők 
továbbképzése és átképzése, és oktatási 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 489
Pascal Arimont

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;

Or. en
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Módosítás 490
Niklas Nienaß

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;

Or. en

Módosítás 491
Mathilde Androuët

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) munkavállalók továbbképzése, 
képzése és átképzése;

Or. fr

Módosítás 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkaerő továbbképzése és 
átképzése;

Or. en

Módosítás 493
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Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a társadalmi integráció, az oktatás 
és képzés, valamint az aktív időskort 
támogató programok révén a 
foglalkoztatásba történő visszailleszkedés 
támogatásához szükséges szociális 
infrastruktúra fejlesztése;

Or. en

Módosítás 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a képzésben részt vevő 
munkanélküliek jövedelemtámogatása;

Or. en

Módosítás 495
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a szociális partnerek 
tevékenységeinek keretében a 
változásfolyamatokban részt vevő 
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munkavállalók számára nyújtott 
tanácsadási és támogatási szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a válság által sújtott gazdasági 
ágazatokban dolgozó kulcsfontosságú 
munkavállalók megfelelő védelme;

Or. en

Módosítás 497
Nora Mebarek

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, különösen a korábban az 
átállási folyamatból eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő tevékenységi területeken 
foglalkoztatottaknak, többek között a 
földrajzi mobilitás támogatása révén;

Or. en

Indokolás

Az ESZA+ alkalmazási területével való átfedések elkerülése érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy az álláskeresőknek nyújtott segítség az átállás által érintett ágazatokban 
dolgozókat, vagy azokat célozza meg, akik az átállás következtében bezárt telephelyek miatt 
veszítették el munkahelyüket.
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Módosítás 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség olyan 
álláskeresőknek, akik előzőleg olyan 
tevékenységi területeken álltak 
foglalkoztatásban, amelyek az átállás 
folyamatával összefüggésben komoly 
társadalmi-gazdasági kihívásokkal néznek 
szembe, beleértve a földrajzi mobilitás 
támogatását is;

Or. fr

Módosítás 499
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség és egész 
életen át tartó tanulási lehetőségek az 
álláskeresők számára;

Or. en

Módosítás 500
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) tanácsadás, támogató 
szolgáltatások és munkakeresési segítség 
az álláskeresők számára;
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Or. en

Módosítás 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 az aktív időskor 
támogatása;

Or. en

Módosítás 502
Álvaro Amaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési és az induló 
vállalkozásokhoz nyújtott segítség;

Or. pt

Módosítás 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 olyan álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, akik előzőleg 
olyan tevékenységi területeken álltak 
foglalkoztatásban, amelyek az átállás 
folyamatával összefüggésben komoly 
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társadalmi-gazdasági kihívásokkal néznek 
szembe, beleértve a kíséretükre irányuló 
intézkedéseket és a peremterületi 
akadályokat, így a mobilitást, a társadalmi 
és a társadalmi-egészségügyi problémák 
leküzdését célzó fellépéseket; külön 
figyelmet kell fordítani a nőkre.

Or. fr

Módosítás 504
Nora Mebarek

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, különösen a 
korábban az átállási folyamatból eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő tevékenységi területeken 
foglalkoztatottaknak, többek között 
közvetlen jövedelemtámogatás révén;

Or. en

Indokolás

Tekintettel a Covid19-világjárványt követő rendkívül nehéz társadalmi-gazdasági 
környezetre, amelyben a MÁTA végrehajtásra kerül, a társadalmi integráció támogatásának 
magában kell foglalnia az érintett régiók álláskeresői számára nyújtott közvetlen 
jövedelemtámogatást is.

Módosítás 505
Katalin Cseh

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, különösen a nők 
és a kiszolgáltatott csoportok aktív 
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munkaerőpiaci befogadása;

Or. en

Módosítás 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 az új 
foglalkoztatási területekre való 
visszailleszkedést célzó programok;

Or. en

Módosítás 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 
tekintettel a nőkre és a fogyatékkal élőkre;

Or. it

Módosítás 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

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

Or. en

Módosítás 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az érintett terület illetékes helyi, 
regionális és nemzeti hatóságai, a 
tagállam és az Európai Bizottság közötti 
megállapodás szerinti bármely egyéb 
konkrét tevékenység, amely összhangban 
van a helyi vagy regionális fejlesztési 
stratégiákkal, és hozzájárul az uniós 
gazdaság 2050-ig történő klímasemleges 
átálláshoz;

Or. en

Indokolás

A továbbképzést és az átképzést nem szabad a munkavállalókra korlátozni, hanem ki kell 
terjeszteni a munkanélküliek, az álláskeresők, stb. képzésére is, a zöld gazdaság 
munkahelyeinek betöltéséhez. Nagyobb rugalmasság biztosítása a támogatott projektek 
kiválasztásában, amennyiben az érintett terület helyi és regionális hatóságai, a tagállamok és 
az Európai Bizottság egyetértenek.

Módosítás 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéséhez hozzájáruló bármely egyéb 
konkrét tevékenység, ami szerepel a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben, amiről a tagállam és az érintett 
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területek illetékes hatóságai 
megállapodtak, és amelyet az Európai 
Bizottság jóváhagyott;

Or. en

Indokolás

A rohamosan változó világban és tekintettel a technológiai fejlődésre, szükség van a MÁTA 
támogatás alkalmazási körében bizonyos fokú rugalmasság engedélyezésére. A rugalmasság 
határa egyébként is korlátozott lesz, mivel azt a Bizottságnak az átállásra vonatkozó 
tervekben jóvá kell hagynia.

Módosítás 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a klímasemlegesség elérését 
célozó, közvetlenül regionális 
növekedéshez és a gazdasági 
diverzifikáció fokozásához vezető, 
innovatív infrastrukturális projektek;

Or. en

Módosítás 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) jövedelemtámogatás az 
álláskeresők és a munka, a képzés és az 
önfoglalkoztatás közötti átmeneti 
szakaszban lévő munkavállalók számára;

Or. en
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Módosítás 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a közösségépítést, a helyi 
fejlesztést, a szociális szolgáltatásokat és a 
polgárok részvételét célzó intézkedések és 
kezdeményezések.

Or. en

Módosítás 514
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a helyi és regionális 
önkormányzatok beruházásai, amelyek 
hozzájárulnak a klímasemleges 
területekre való átálláshoz;

Or. en

Módosítás 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az átállással érintett régiók és 
vidéki területek elnéptelenedésének 
elkerülésére és visszafordítására irányuló 
beruházások;
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Or. en

Módosítás 516
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) társadalmi integráció;

Or. en

Módosítás 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a munkavállalók előnyugdíjazását 
célzó jövedelemtámogatási intézkedések a 
foglalkoztatási szint fenntartása 
érdekében, új munkavállalók felvételével 
az ilyen jövedelemtámogatásban részesülő 
munkavállalók helyettesítésére;

Or. en

Módosítás 518
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség, valamint a nők 
munkaerő-piaci részvételének és 



AM\1205768HU.docx 127/166 PE652.417v01-00

HU

vállalkozóvá válásának előmozdítása;

Or. en

Módosítás 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) technikai segítségnyújtás. k) technikai segítségnyújtás, beleértve 
az előzetes tervezést;

Or. it

Módosítás 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) bármely olyan egyéb konkrét, az 
érintett terület illetékes regionális és helyi 
önkormányzatai, a tagállam és az Európai 
Bizottság által közösen megállapított 
tevékenység, amely összhangban van a 
helyi fejlesztési stratégiákkal és hozzájárul 
a 2050-re elérendő szén-dioxidkibocsátás-
mentes uniós gazdaságra való átálláshoz;

Or. es

Módosítás 521
Krzysztof Hetman

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

ka) az érintett terület illetékes helyi és 
regionális hatóságai, a tagállam és az 
Európai Bizottság közötti megállapodás 
szerinti bármely egyéb konkrét 
tevékenység, amely összhangban van a 
regionális fejlesztési stratégiákkal, és 
hozzájárul az Unió klímasemlegességének 
2050-ig történő megvalósításához.

Or. en

Módosítás 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) integrált szociális támogatás az 
érintett munkavállalóknak és 
családjuknak a munkahelyek elvesztésével 
kapcsolatos társadalmi megrázkódtatások 
és egyéb negatív következmények 
megelőzése és az átmeneti időszak sikeres 
leküzdése érdekében.

Or. en

Módosítás 523
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) olyan tevékenységek, amelyek 
támogatják a régiók munkaerő-adatok 
gyűjtésére és harmonizálására 
rendelkezésre álló kapacitását, annak 
feltérképezése érdekében, hogy milyen 



AM\1205768HU.docx 129/166 PE652.417v01-00

HU

készségekre van igény, és hogy a 
munkavállalók hol találhatnak alternatív 
munkahelyeket.

Or. en

Módosítás 524
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a meglévő megújuló 
energiavagyon hasznosítása.

Or. en

Módosítás 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) oktatási intézkedések, beleértve az 
érintett családok gyermekeinek 
iskolaelhagyását megakadályozó 
programokat, valamint a szakképzésre és 
a felsőoktatásra irányuló beruházásokat 
annak érdekében, hogy a fiatalokat 
felkészítsék az érintett területek új 
társadalmi-gazdasági környezetére.

Or. en

Módosítás 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Továbbá, a beruházásoknak lehetővé kell 
tenniük a szakértői kiadások és az 
elemzések költségeinek finanszírozását is, 
annak érdekében, hogy elősegítsék a már 
meglévő, jól működő, a c)-g) pontokban 
említett vállalkozások sikeres 
átalakítására vonatkozó célok elérését.

Or. en

Módosítás 527
Niklas Nienaß

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, továbbá 
az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt 
állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályoknak megfelelően támogatott 
területként kijelölt területeken a kkv-któl 
eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy:

i. a szóban forgó beruházások 
megfelelnek az (EU) 2020/… rendelet 
[taxonómia rendelet] [cikke] szerinti 
kritériumoknak; 
ii. a szóban forgó vállalkozások a 
klímasemlegesség 2040-re történő 
megvalósítására irányuló vállalati szintű 
kibocsátási célértékeket, továbbá kötelező 
erejű tervet biztosítanak, és minden 
szükséges információt megadnak annak 
megbízható meghatározásához, hogy 
hogyan hangolják össze tevékenységeiket 
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a széndioxid-kibocsátás csökkentésésére 
irányuló célkitűzéssel, a fokozatos 
megszüntetésre irányuló nemzeti 
ütemtervnek és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megfelelően; 
iii. a szóban forgó beruházások 
fenntarthatósági átvilágítás hatálya alá 
tartoznak a környezetre, az éghajlatra 
vagy a társadalomra gyakorolt esetleges 
káros hatások kiszűrése érdekében. E 
célból a vállalkozások megbízható és 
nyilvánosan hozzáférhető információkat 
szolgáltatnak;
iv. 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 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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.

A kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújtható 
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, megfelelnek a 
munkahelyteremtéssel, a nemek közötti 
egyenlőséggel és az egyenlő díjazással 
kapcsolatos társadalmi célkitűzéseknek, 
valamint a környezetvédelmi céloknak, és 
létrejöttük nem székhelyáthelyezés 
eredménye, mindez az .../... [új CPR] 
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rendelet 60. cikkével összhangban. A 
szóban forgó beruházások akkor 
támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 529
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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, 
hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, és a(z) .../... 
[CPR] rendelet 60. cikkében előírtaknak 
megfelelően nem eredményeznek 
áttelepítést. 

Or. es

Módosítás 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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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, 
jelentős számú munkahely létrehozásával 
vagy védelmével járnak, és nem vezetnek 
székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak 
az eredményei.

Or. en

Módosítás 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 533
Christian Doleschal

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 

Ezenfelül a MÁTA az adott területeken a 
kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz is nyújthat 
támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen 
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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.

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 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 
mikrovállalkozásoktól és 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.

Or. it

Módosítás 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke Ezenfelül a MÁTA az 1. cikk (1) 
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(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.

bekezdésében meghatározott 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.

Or. en

Módosítás 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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.

A támogatott tevékenységeket mindig a 
következő kritériumok alapján kell 
mérlegelni:

- a tevékenységek hozzájárulása új 
munkahelyek teremtéséhez;
- a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez 
való hozzájárulás;
- az ellátás biztonságához való 
hozzájárulás (például ha fokozatosan 
megszüntetésre kerülő villamosenergia-
termelési kapacitásokat kell 
helyettesíteni);
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- a körforgásos gazdasághoz, a 
levegőminőséghez, területek 
helyreállításához, valamint a 
munkavállalók továbbképzéséhez és 
átképzéséhez történő hozzájárulás.

Or. en

Indokolás

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.

Módosítás 537
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásai nem használhatóak a 
vállalkozások tevékenységének fokozatos 
megszüntetése miatt elmaradt nyereség 
ellentételezésére, sem a vállalati 
kötelezettségekből eredő költségek 
megtérítésére.

Or. en

Módosítás 538
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Niklas Nienaß

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.

törölve

Or. en

Módosítás 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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.

törölve
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Or. en

Módosítás 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A MÁTA keretében biztosított források felhasználása a fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
tevékenységek környezetvédelmi szempontból teljes mértékben fenntartható irányba történő 
átalakításának felgyorsítására irányul, összhangban azzal a céllal, hogy 2040-ig 
megvalósuljon a teljes mértékben megújuló energiaforrásokon alapuló, rendkívül erőforrás- 
és energiahatékony, klímasemleges és körkörös gazdaság. A kibocsátáskereskedelmi rendszer 
ágazataiban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiák 
ehelyett számos más, sokkal nagyobb forrással rendelkező uniós alapból is finanszírozhatóak, 
például: az unió EU innovációs alapja, az InvestEU, az EU Modernizációs Alapja stb.

Módosítás 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatástgáz-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 növelik, illetve 
nem tartják fenn a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függést, nem 
vezetnek a biomassza nem fenntartható 
használatához, vagy élelmiszernövények 
energiatermelésre történő 
felhasználásához. Minden ilyen 
beruházást kiegészítő beruházási 
lehetőségként kell tekinteni, és először 
más beruházási lehetőségeket kell keresni.

Or. en

Módosítás 542
Tom Berendsen

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 
üvegházhatástgáz-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 

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatástgáz-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 
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csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, hozzájárulnak a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz és nem 
vezetnek székhelyáthelyezéshez, az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkében leírt 
követelményeknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 543
Erik Bergkvist

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 
üvegházhatástgáz-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, fenntarthatók, és nem 
olyan fosszilis tüzelőanyagokra épülő 
energetikai projektek keretében jöttek 
létre, melyek nincsenek összhangban az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel; 

Or. en

Módosítás 544
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–gb) pontban említett tevékenységek 
csak akkor támogathatók, ha azokat a 
…/… rendelet 3. cikkével összhangban 
környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatónak tekinthető. [Taxonómiai 
rendelet].

Or. en

Módosítás 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Módosítás 546
Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

törölve

Or. en

Módosítás 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

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

Or. en

Módosítás 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

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

Or. en

Módosítás 549
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése vagy 
építése;

a) atomerőművek leszerelése, építése, 
vagy élettartamuk meghosszabbítása;

Or. en

Módosítás 550
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése vagy 
építése;

a) atomerőművek építése;

Or. fr

Módosítás 551
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2003/87/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységekből eredő 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését célzó beruházások1a;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003. október 13-i irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Or. en

Módosítás 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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aa) a kkv-któl eltérő vállalkozásokra 
irányuló termelőberuházások, amelyek 
munkahelyek, tőke és termelési 
folyamatok egyik tagállamból a másikba 
történő áthelyezését eredményezik;

Or. en

Módosítás 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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. es

Indokolás

A koronavírus okozta egészségügyi válság sokkot okozott az olyan vállalkozások számára, 
amelyek korábban nem kerültek válságba. Figyelembe kell venni a különleges kontextust, és a 
Covid19-válságot megelőzően fenntartható vállalkozásokat nem szabad büntetni.

Módosítás 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet16 2. cikkének 18. pontjában 
meghatározott, nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások; 

törölve

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

Or. it

Módosítás 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1205768HU.docx 147/166 PE652.417v01-00

HU

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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

Indokolás

A nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása a támogatásból számos régebben 
szénkitermeléssel foglalkozó területen azt eredményezheti, hogy nem lesznek vállalkozások, 
amelyek pályáznának a MÁTA támogatásra. Ennek oka, hogy számos régióban a helyi 
gazdaság egy bányához, erőműhöz vagy nagy energiaigényű ipari létesítményekhez köthető. 
Felszámolásuk a velük kapcsolatban álló más helyi vállalkozások számára is nehéz helyzetet 
eredményezne. Eközben sok ezen vállalkozások közül a MÁTA forrásból támogatva a 
diverzifikáció és a korszerűsítés folyamatán is áteshetne
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Módosítás 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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 559
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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 560
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

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 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16 ;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16 , 
azok kivételével amelyek fenntartható 
beruházások, új technológiák vagy új 
infrastruktúra megvalósításával 
foglalkoznak, mindez hozzájárulhat a 
kibocsátás csökkentéséhez és az 
energiahatékonyság növeléséhez és/vagy a 
megújuló energiaforrásokból történő 
energiatermeléshez;

_________________ _________________
16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete 
(2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 

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

összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16, 
kivéve azokat az eseteket, mikor a 
nehézségek a Covid-19 válságból vagy az 
energetikai átállásra irányuló folyamatból 
erednek;

_________________ _________________
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.).

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 563
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában16 meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában16 meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások, azok 
kivételével, amelyek tiszteletben tartják a 
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klímasemlegesség célkitűzéseit, és 
amelyek az egészségügyi válság 
következtében vannak nehéz helyzetben;

_________________ _________________
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.).

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. fr

Módosítás 564
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikkének 18. pontjában meghatározott, 
nehéz helyzetben lévő vállalkozások16, 
kivéve, ha az alkalmazandó állami 
támogatásokra vonatkozó uniós szabályok 
erre feljogosítják;

_________________ _________________
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.).

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 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

törölve

Or. en

Indokolás

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Módosítás 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, a 
következők kivételével:
i. a meglévő fűtőberendezések gázfűtő-
berendezésekkel való felváltására irányuló 
beruházások;

ii. a földgáz szállításával és 
forgalmazásával kapcsolatos 
beruházások, a szén használatának 
kiváltására; és
iii. az Európai Parlament és a Tanács 
2009/33/EK irányelvében meghatározott 
tiszta személygépjárművekre irányuló 
beruházások1a;
_________________
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1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a 
tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról (HL L 
120., 2009.5.15., 5. o.).

Or. en

Módosítás 567
Dimitrios Papadimoulis

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, tárolásával, szállításával, 
továbbításával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások, beleértve az elavult fosszilis 
tüzelőanyagokat használó bányák és 
erőművek újakkal történő kiváltását, 
kivéve az átállás alatt álló széntermelő 
régiókban működő távfűtési 
létesítményeket;

Or. en

Módosítás 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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, tárolásával, szállításával, 
továbbításával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások, beleértve az elavult fosszilis 
tüzelőanyagokat használó bányák és 
erőművek újakkal történő kiváltását;
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Or. en

Módosítás 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
a földgáz forgalmazásával vagy égetésével 
kapcsolatos beruházások az átállás 
időszakában;

Or. en

Módosítás 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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, nem 
kizárva azokat a vállalatokat amelyek az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
referenciaértékéhez képest alacsony szén-
dioxid-kibocsátással működnek ezekben 
az ágazatokban;

Or. en

Indokolás

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
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dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Módosítás 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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, 
amelyek nem eredményezik az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nettó csökkenését;

Or. es

Módosítás 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve 
a 4. cikk (2) fejezetének da) pontjában 
meghatározott beruházások;

Or. en
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Módosítás 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
kinyerésével, előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások, az új szénbányák 
megnyitását is beleértve;

Or. es

Módosítás 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 
kutatásával, előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
szállításával, tárolásával vagy égetésével 
közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó 
beruházások;

Or. en

Módosítás 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

d) a fosszilis tüzelőanyagok – a 
földgáz kivételével –  gyártásával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Or. it

Módosítás 576
Niklas Nienaß

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, 
továbbításával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Or. en

Módosítás 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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, szállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Or. fr

Módosítás 578
Krzysztof Hetman
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

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, szállításával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások;

Or. en

Módosítás 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a megújuló energiaforrásokról 
szóló (EU) 2018/2001 irányelv értelmében 
„fejlett bioüzemanyagoknak” nem 
minősülő bioüzemanyagok termelésével, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;
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Or. en

Módosítás 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) fosszilis tüzelőanyagok 
feldolgozása, forgalmazása, tárolása vagy 
égetése, a 4. cikk (2) bekezdésének ga)–
ge) pontjában szereplő tevékenységek 
kivételével;

Or. en

Indokolás

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Módosítás 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) beruházások, amelyek 
meghosszabbítanák vagy fenntartanák a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget;

Or. fr

Módosítás 583
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Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a biomassza alapú 
energiatermelésre, például fapelletekre 
irányuló beruházás;

Or. en

Módosítás 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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.

törölve

Or. es

Módosítás 585
Franc Bogovič

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.

törölve

Or. sl
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Módosítás 586
Erik Bergkvist

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) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások olyan területeken, 
amelyek legalább két azonos kategóriájú 
széles sávú hálózattal rendelkeznek. Ez a 
kizárás nem vonatkozik az elszigetelt, 
távoli és ritkán lakott területekre, ahol 
szükséges, hogy új, egyéni nagy sebességű 
infrastruktúrára érje el az egyes 
háztartásokat.

Or. en

Módosítás 587
Nora Mebarek

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) széles sávú infrastruktúrába 
irányuló beruházások;

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésének a), b), c) és e) pontokban javasolt módosításával összhangban a 
javaslat szerint ki kell zárni a támogatás köréből a gazdaságélénkítési tevékenységeket, annak 
érdekében, hogy a MÁTA forrási az átállás által előidézett társadalmi és környezeti 
problémákra összpontosítsanak. A gazdaságélénkítés érdekében végzett tevékenységeknek 
erősebb pénzügyi támogatásra van szükségük, mint a tervezett MÁTA költségvetése, és más 
uniós pénzügyi eszközökkel (EIM, ERFA, InvestEU stb.) is támogathatók.

Módosítás 588
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Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk d) pontjától eltérve és a 
Bizottság jóváhagyását követően a közös 
technológiai nyilvántartás a földgáz 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, szállításával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos 
beruházásokat a MÁTA a következő 
halmozott feltételek mellett támogatja:
- a beruházások a meglévő, nagyobb szén-
dioxid-kibocsátással járó infrastruktúra 
felújítására és/vagy helyettesítésére 
vonatkoznak;
- a támogatott infrastruktúra szinergikus 
a megújuló és más szénsemleges 
energiatermelési kapacitással;
- az eltérést csak a 2050-ig tartó átmeneti 
időszak céljaira lehet felhasználni és 
engedélyezni.

Or. en

Indokolás

To ensure security of supply we need more investments for a smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production, and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease  emissions in the transport sector, we have to switch both passenger and freight 
transport to e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent on 
electricity production, we need a security of energy supply.

Módosítás 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem nyújtható támogatás olyan NUTS 2 
régióban folyó műveletekhez, ahol a 
program időtartama alatt új szén-, lignit- 
vagy olajpala-bánya vagy tőzegkitermelés 
indul, vagy ideiglenesen leállított szén-, 
lignit- vagy olajpala-bánya vagy 
tőzegkitermelés újraindítását tervezik.

Or. en

Módosítás 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nem kkv vállalkozásokba való 
termelőberuházások, amelyek 
munkahelyek, tőke és termelési 
folyamatok egyik tagállamból egy 
másikba történő átvitelével járnak.

Or. es

Indokolás

A MÁTA nem eredményezheti a gazdasági tevékenységek áthelyezését.

Módosítás 591
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan projektekbe történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
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előírásainak;

Or. en

Módosítás 592
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a maradékhulladék kezelését célzó 
létesítményekbe irányuló beruházások, 
beleértve a hulladék energetikai 
hasznosítását.

Or. en

Módosítás 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a maradékhulladék-kezelő 
létesítményekbe történő beruházások;

Or. en

Módosítás 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a maradékhulladék-kezelő 
létesítményekbe történő beruházás;
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Or. en

Módosítás 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem támogathatók a NUTS 2 régiókban 
az olyan tevékenységek, amelyek a 
program élettartama során és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi terv alapján új 
szén-, lignit- vagy olajpala-bányák, illetve 
tőzegkitermelő mezők nyitását, vagy az 
ideiglenesen nem működő szén-, lignit- 
vagy olajpala-bányák, illetve 
tőzegkitermelő mezők újranyitását 
tervezik.

Or. es

Módosítás 596
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2020/... rendelet [taxonómiai 
rendelet] hatályának kiterjesztését követő 
3 hónapon belül a környezeti 
fenntarthatóságot jelentősen veszélyeztető 
tevékenységekre vonatkozóan a Bizottság 
tegyen javaslatot e cikk felülvizsgálatára 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
MÁTA ne támogasson olyan 
tevékenységeket, amelyek jelentősen 
károsítják a környezeti fenntarthatóságot.

Or. en
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Módosítás 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) bármely új, fosszilis tüzelőanyag-
kitermelési tevékenységgel vagy 
tőzegkitermelési területek létesítésével járó 
művelet, beleértve az ideiglenesen leszerelt 
kitermelő létesítmény újbóli megnyitását;

Or. en

Indokolás

A Méltányos Átállást Támogató Alapnak nem szabad támogatnia a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos beruházásokat, legyen azok életciklusuk bármely szakaszában.

Módosítás 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) olyan projektekbe történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
előírásainak;

Or. en


