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Módosítás 599
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap („ERFA”), az 
Európai Szociális Alap plusz („ESZ+”) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
programon belüli prioritásként jelennek 
meg vagy egy vagy több egyedi 
programként, amennyiben objektív 
körülmények indokolják az ilyen 
cselekvési irányt. A MÁTA erőforrásainak 
programozása összhangban áll az (EU) 
[új CPR] rendelet 6. cikkével, és biztosítja 
a NUTS2 vagy NUTS3 szintű célzott 
területek hatóságainak közvetlen 
bevonását az erőforrások regionális 
programokon keresztül történő elosztása 
révén, amennyiben vannak ilyen 
programok, vagy pedig a(z) (EU) [új CPR] 
rendelet 22–28. cikkében meghatározott 
integrált területi eszközök alkalmazását.

Or. en

Módosítás 600
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg. A 
MÁTA erőforrásainak programozása 
összhangban áll az (EU) [új CPR] 
rendelet 6. cikkével, és biztosítja a NUTS2 
vagy NUTS3 szintű célzott területek 
hatóságainak közvetlen bevonását az 
erőforrások regionális programokon 
keresztül történő elosztása révén, 
amennyiben vannak ilyen programok, 
vagy pedig a(z) (EU) [új CPR] rendelet 
22–28. cikkében meghatározott integrált 
területi eszközök alkalmazását.

Or. en

Módosítás 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 
program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján, a méltányos átállási 
program 2. vagy 3. pillérével kapcsolatos 
módosítások kivételével. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve programon belüli egy 
vagy több prioritásként jelennek meg.
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Or. en

Indokolás

Nem zárható ki, hogy a tervet végrehajtása során felülvizsgálhatják, különös tekintettel a 
méltányos átllási program 2. és 3. pillérére.

Módosítás 602
Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a 
régiókategóriákra vonatkozóan kell 
programozni, ahol az érintett területek 
találhatók, a 7. cikknek megfelelően 
kidolgozott és a Bizottság által valamely 

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

program vagy programmódosítás részeként 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek alapján. A programozott 
források egy vagy több egyedi 
programként, illetve az (EU).../... [új CPR] 
rendelet hatálya alá tartozó programon 
belüli egy vagy több prioritásként jelennek 
meg.

Or. it

Módosítás 604
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a A MÁTA forrásait azokra a 



AM\1205769HU.docx 7/161 PE652.418v01-00

HU

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

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

Or. en

Módosítás 606
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot vagy annak valamely 
módosítását, ha:

– a méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben szereplő, az átállási 
folyamat által legkedvezőtlenebbül érintett 
területek azonosítása indokolt; és
– a méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi terv összhangban áll az érintett 
tagállam nemzeti energia- és 
klímatervével; és
– az érintett tagállam nemzeti energia- és 
éghajlati tervében szerepelteti a 
klímasemlegességre vonatkozóan 2050-ig 
vagy azt megelőzően elérendő 
célkitűzéseket vagy jövőképeket.
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Or. en

Módosítás 607
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
jogilag kötelező dátumot állapít meg a 
kivonásra, és összhangban áll az Unió és 
a tagállamok azon elkötelezettségével, 
hogy a globális hőmérséklet-növekedést az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra 
korlátozzák, az Unió (EU) 2020/… 
rendeletben [európai klímarendelet] 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzése szerint, valamint az érintett 
tagállam nemzeti energia- és klímatervével.

Or. en

Módosítás 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 

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

kötelezettséget vállal a Párizsi 
Megállapodás céljai, továbbá a 
klímasemlegesség 2040-ig történő 
megvalósítására irányuló uniós cél iránt, 
és összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérével.

Or. en

Módosítás 609
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének (11) bekezdésében említett, 
2030-ig elérendő uniós éghajlati 
célkitűzésekkel és a 2050-ig elérendő 
klímasemlegességi célkitűzésekkel, 
ideértve a fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
tevékenységek fokozatos kivonására 
vonatkozó menetrendet.

Or. en

Indokolás

A nemzeti energia- és éghajlati tervek (NEKT) félidős értékeléséig a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek nem aknázhatnak ki rendkívüli hatásokat azáltal, hogy olyan NEKT-
kre hagyatkoznak, amelyek nem felelnek meg az Unió által a klímasemlegességre való átállás 
érdekében kitűzött céloknak. A fosszilis tüzelőanyagoktól függő tevékenységek fokozatos 
megszüntetését és/vagy a dekarbonizáció várható mértékét kellő pontossággal kell leírni, hogy 
a célkitűzések és a beavatkozások eredményei között biztosítható legyen a nyomon követés és 
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a következetesség.

Módosítás 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, 
valamint azokkal a lépésekkel, amelyek 
segítségével elérhetők a 2030-ra 
teljesítendő uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések és az Unió 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegessége, 
beleértve a fosszilis üzemanyagoktól 
függő tevékenységek kivezetésének 
ütemtervét is.

Or. fr

Módosítás 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 

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

azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll a nemzeti energia- és 
klímatervvel, továbbá az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról szóló 
(EU) 2018/1999 rendelet 5. fejezete 
szerinti esetleges bizottsági ajánlásokkal, 
továbbá az érintett tagállam hosszú távú 
stratégiáival.

Or. en

Indokolás

Fontos meghatározni, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapnak összeegyeztethetőnek kell 
lennie a nemzeti energia- és éghajlat-változási tervekkel és azokhoz kapcsolódó hosszú távú 
stratégiával, figyelembe véve azt, hogy egy 2040-es forgatókönyvről beszélünk. Az 
összeegyeztethetőségnek nemcsak a terv legfrissebb változatából, hanem a Bizottságnak az 
olyan tervekre vonatkozó ajánlásaiból is kell fakadnia, amelyek nem elég ambiciózusak 
ahhoz, hogy elérjék azokat a célokat, amelyek érdekében az energiaunió irányításában 
meghatározott ismétlődő folyamat szerint kidolgozásra kerültek.

Módosítás 612
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 613
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Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása indokolt és a méltányos 
átállásra vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, a 2050-
ig elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéssel, a 2030-ig elérendő köztes 
célokkal, valamint a szociális jogok 
európai pillérével.

Or. en

Módosítás 614
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság akkor hagy jóvá egy 
programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek be 
vannak azonosítva és a terv összhangban 
áll az érintett tagállam nemzeti energia- és 
klímatervével. Ha a Bizottság bármely 
okból elutasít egy programot, a döntését 
kellően meg kell indokolnia és 
magyaráznia.

Or. sl
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Indokolás

A dokumentációk ismételt igazolása és megerősítése csak egy újabb adminisztratív terhet 
jelent, ami hosszabb eljárásokhoz vezet, akadályozza a forrásokhoz való hozzájutást és 
elnyomja az intézkedések hatását.

Módosítás 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 616
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy 
programot, ha az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek 
azonosítása összhangban áll az érintett 
tagállam nemzeti energia- és klímatervével.
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Or. fr

Módosítás 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Egyrészről a tagállamok kötelesek 2019 végéig eljuttatni az Európai Bizottságnak az NEKT 
végleges változatát, másrészt januárban tették közzé a MÁTA-rendeletre irányuló javaslatot. 
A NEKT végleges változatában bekövetkező változások késleltetik a MÁTA forrásai által 
támogatott programok végrehajtását.

Módosítás 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
rendelkeznek olyan hosszú távú 
stratégiával, amely meghatározza a 
klímasmlegesség 2040-ig történő elérésére 
vonatkozó célt, nemzeti allkoációiknak 
csak 50%-át szabadítják fel, míg a 
fennmaradó 50%-ot azután kell 
rendelkezésre bocsátani, miután 
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elfogadták ezt a célt.

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű ütemterv meghatározása nélkülözhetetlen előfeltétele a tisztességes átmenet 
megtervezésének és biztosításának. A klímasemlegesség iránti egyértelmű elkötelezettség 
nélkül, a Párizsi Megállapodás céljaival összhangban, fennáll azonban annak a veszélye, 
hogy továbbra is erőfeszítéseket lehet tenni a status quo megerősítésére vagy az átmenet 
késleltetésére, ami ellentétben áll a méltányos átmenet és a gazdasági diverzifikáció 
biztosításához fűződő érdekekkel.

Módosítás 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
rendelkeznek olyan hosszú távú 
stratégiával, amely meghatározza a 
klímasmlegesség 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó célt, nemzeti allkoációiknak 
csak 50%-át szabadítják fel, míg a 
fennmaradó 50%-ot azután kell 
rendelkezésre bocsátani, miután 
elfogadták ezt a célt.

Or. en

Módosítás 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a nemzeti keretük 50%-ára 
korlátozza azokat a tagállamokat, amelyek 
még nem kötelezték el magukat a 2050-ig 
elérendő nemzeti klímasemlegességi 
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célkitűzés mellett, a fennmaradó 50% 
pedig a célkitűzés elfogadását követően 
azonnal e tagállamok rendelkezésére áll;

Or. en

Módosítás 621
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásra csak az azonosított területen 
végzett műveletek jogosultak.

Or. en

Módosítás 622
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban önkéntesen átcsoportosított 
forrásokat. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legfeljebb 60%-a az adott 
prioritásra a MÁTA-ból nyújtott támogatás 
összegének. Az átcsoportosításra az ERFA 
és az ESZA+ prioritásai megfelelő 
finanszírozásának biztosításának sérelme 
nélkül kerül sor. Az ERFA-ból vagy az 
ESZA+-ból átcsoportosított források 
semmiképpen sem haladhatják meg az 
érintett tagállamnak nyújtott ERFA-, 
illetve ESZA+-allokáció 20 %-át.
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Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés törli az ERFA és az ESZA+ kötelező hozzájárulásait. Lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy önkéntes alapon felhasználják ERFA és ESZA+ szerinti nemzeti 
keretük egy részét a MÁTA-hoz való hozzájárulás céljára, a MÁTA által nyújtott támogatás 
60%-áig. Ha az összes tagállam teljes mértékben kihasználná ezt a rendelkezést, és 
18,75 milliárd EUR MÁTA globális előirányzatot alkalmaznának, 30 milliárd EUR-t 
mozgósíthatnának e rendelet alapján. Ez összhangban áll az Európai Bizottság javaslatával, 
amely szerint a tagállamok átcsoportosíthatják a MÁTA-ból kapott támogatás összegének 
több mint 1,5-szeresét, de ez nem haladhatja meg az összeg háromszorosát. Ha az összes 
tagállam teljes mértékben kihasználná ezt a rendelkezést, és 7,5 milliárd EUR MÁTA globális 
előirányzatot alkalmaznának, 30 milliárd EUR-t mozgósíthatnának e rendelet alapján. Ezt a 
módosítást a 3. cikk (2) bekezdésére és a 6. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítással 
összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás 623
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 624
Raffaele Fitto

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

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

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

Or. en

Módosítás 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

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

Or. it

Módosítás 627
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Indokolás

A MÁTA-források bevonásával kapcsolatban több rugalmasságra van szükség. Ez 
megkönnyíti majd az előre meghatározott, karbonintenzív régiók igényeihez és lehetőségeihez 
való igazodást, és a felvevőképességük elősegítését.

Módosítás 628
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Christian Doleschal

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalhatják a 
tagállami MÁTA-allokációk egészéből 
vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat. 
A pénzösszegeknek az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból a MÁTA-ba történő 
átcsoportosítását ki kell zárni.

Or. en

Módosítás 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 630
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 631
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A MÁTA-programok vagy -
prioritások a tagállami MÁTA-allokációk 
egészéből vagy egy részéből álló MÁTA-
forrásokból és az (EU) [új CPR] rendelet 
[21a.] cikkével összhangban 
átcsoportosított forrásokból részesülnek 
finanszírozásban.

Or. en

Módosítás 633
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
kiegészítik ezeket saját ERFA- és ESZA+-
forrásaikkal. Ilyen esetekben ezeket az 
erőforrásokat be kell vonni az ERFA és az 
ESZA+ tematikus koncentrációjának 
szintjébe.

Or. en
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Módosítás 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat. E 
forrásokat önkéntes alapon ki lehet 
egészíteni az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkével összhangban átcsoportosított 
forrásokkal. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege legalább megegyezik az adott 
prioritásra a MÁTA-ból nyújtott támogatás 
összegével és legfeljebb háromszorosa 
annak.

Or. en

Indokolás

A kohéziós politikából támogatott legszegényebb régiókra vonatkozó támogatásoknak az 
átalakulás által leginkább érintett régiókra való kötelező átcsoportosítása észszerűtlen módon 
csökkentik a kohéziós politika költségvetését. Az átcsoportosításoknak opcionálisnak kell 
lenniük, és összegüket a MÁTA-ból származó összegekkel megegyező allokációkra kell 
csökkenteni.

Módosítás 635
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

forrásokat. A MÁTA-prioritásra 
átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források 
teljes összege adott esetben megegyezik az 
adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegével. Az ESZA+ összes 
átcsoportosított forrásból való részesedése 
nem haladhatja meg a 20%-ot.

Or. en

Módosítás 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 637
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege legalább 
0,8-szorosa és legfeljebb háromszorosa az 
adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott 
támogatás összegének.

Or. en

Módosítás 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) 
[új CPR] rendelet [21a.] cikkével 
összhangban átcsoportosított forrásokat. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege 
legfeljebb háromszorosa a MÁTA-ból 
nyújtott támogatás összegének. Az 
átcsoportosítás önkéntes és a tagállam 
döntésétől függ.

Or. en

Indokolás

A MÁTA-ból kapott pénzeszközöknek a tagállami forrásokkal (saját források vagy kohéziós 
keret) történő összehangolásán alapuló javasolt átcsoportosítási mechanizmusnak (kötelező 
helyett) opcionálisnak kell lennie, hogy a tagállamok felmérhessék a források elosztásának 
legjobb módját. Ez annak elkerülést szolgálja, hogy a többi alapvető projekthez már lekötött 
forrásokat átcsoportosítsák a MÁTA tevékenységeihez, ami nem szándékos következményekkel 
járna.

Módosítás 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 641
Pascal Arimont
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az ERFA-
ból és az ESZA+-ból a MÁTA-prioritásba 
átcsoportosított források egészét vagy egy 
részét a meghatározott leginkább 
hátrányosan érintett területeken kívüli 
régiókra és / vagy területekre is 
programozhatják, feltéve hogy hogy a 
támogatott tevékenységek:
– a MÁTA 2. cikkben meghatározott 
egyedi célkitűzéséhez kapcsolódnak, és 
hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek végrehajtásához.
– szerepelnek a 4. cikk (2) bekezdésében, 
és
– közvetlenül kapcsolódnak az azonosított 
leginkább hátrányosan érintett területeket 
segítő tevékenységekhez.

Or. en

Módosítás 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alapnak a támogatási intenzitásra 
vonatkozó ugyanazon elv szerint kell 
működnie, mint amelyet az Európai 
Beruházási Bank energiaátmeneti 
csomagja elfogadott. A Méltányos Átállást 
Támogató Alap keretében finanszírozott, a 
2. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek esetében a vonatkozó költségek 
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akár 75%-át kitevő támogatás nyújtható.

Or. en

Indokolás

Az Európai Beruházási Bank energiaátmeneti csomagja által elfogadott támogatási 
intenzitásra vonatkozó szabályokat a következetesség és az alap hatékonyabbá tétele 
érdekében a MÁTA-ra is alkalmazni kell. Ennek lehetővé kell tennie, hogy a maximális 
támogatási szint megfeleljen a 75%-os maximális finanszírozási szintnek. A kohéziós 
politikában szereplő támogatási intenzitási szabályok egyazon tagállam régiói között 
nagymértékben eltérnek, és ezek következtében a módszerek esetében nagyobb 
valószínűséggel következnek be nem kívánt negatív következmények.

Módosítás 643
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Stabilitási és Növekedési 
Paktum hiányszámításában nem 
szerepelnek a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek 
társfinanszírozására szánt tagállami 
erőforrások.

Or. en

Módosítás 644
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében finanszírozott, a 
2. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzéshez hozzájáruló támogatható 
projektek esetében a vonatkozó költségek 
akár 80%-át kitevő támogatás nyújtható.
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Or. en

Módosítás 645
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
valamennyi, különösen helyi és regionális 
szintű hatóságával és partnerével az (EU) 
[új CPR] rendelet 6. cikke szerint 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. 
Objektív és átlátható kritériumok alapján 
kell meghatározni a célterületeket és 
meghatározni közöttük a finanszírozás 
megosztását. A méltányos átállásra 
vonatkozó terveknek összhangban kell 
lenniük a vonatkozó stratégiai 
dokumentumokkal, különösen az 
intelligens szakosodási stratégiákkal, 
lehetőleg meghatározva a prioritások és a 
végrehajtási folyamatok keretét, az 
NEKT-kkel, a szociális jogok európai 
pillérével és a meglévő regionális és helyi 
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stratégiákkal. 
_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 
a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrájának (NUTS) 
létrehozásáról szóló 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
mellékleteinek módosításáról szóló, 2016. 
november 21-i (EU) 2016/2066 rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki . E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

Az Európai Bizottság által a 2020. évi 
országjelentések D. mellékletében az 
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Európai Bizottság által meghatározott 
beruházási területeknek és prioritásoknak 
indikatívnak kell lenniük, és nem szabad 
korlátozniuk a tagállamokat a MÁTA 
támogatására szolgáló területekre 
irányuló javaslatokban.

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

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

Or. en

Indokolás

A területi egységek statisztikai statisztikáinak általános besorolása 3. szintje szerinti területek 
megfelelő azonosításához a legfrissebb adatokat kell használni, a statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló, 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 
bizottsági rendeletben foglaltak szerint.

Módosítás 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival, többek között az 
önkormányzatokkal, valamint a szociális 
partnerekkel és adott esetben a 
felügyeletet gyakorló központi 
minisztériummal vagy más illetékes 
szervvel együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
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legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. Ezek 
szélesebb területet fedhetnek le, mint 
amely közvetlenül az üzem vagy ipari 
folyamat felújításához kapcsolódik, feltéve 
hogy kapcsolódásukat egyértelműen 
azonosítja a terv.

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás utolsó részének indokolása abban rejlik, hogy biztosítani kell a területi 
átterjedésből fakadó esetleges nem megfelelő helymeghatározást.

Módosítás 648
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek és a 
legkülső régiók az EUMSZ 349. cikkében 
meghatározottak szerint, különös 
tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításához és felhasználásához 
kapcsolódó munkahelyek várható 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. Az 
átállásra vonatkozó területi tervük 
végrehajtása érdekében minden legkülső 
régió az EUMSZ 349. cikke alapján 
további 30 millió eurós kerettel 
rendelkezik.

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

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

Or. fr

Módosítás 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 650
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok hatáskörébe kell, hogy tartozzon azoknak a régióknak a meghatározása, 
amelyeket támogatni szeretnének a MÁTA-ból. A tagállamok sokkal részletesebben ismerik a 
régiók helyzetét.

Módosítás 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival, valamint a helyi 
szereplőkkel együttműködve egy vagy 
több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. 
szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több 
érintett területre kiterjedő, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervet 
dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre. A 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet össze kell hangolni a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzéssel és a 2030-ra vonatkozó 
köztes célokkal, és tartalmaznia kell a 
szén-dioxud és más üvegházhatást okozó 
gázok igénybevételével járó tevékenységek 
konkrét fokozatos kivonására vonatkozó 
tervet.

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

Or. en

Módosítás 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. es

Módosítás 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 654
Maria Spyraki

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 655
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel17 módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 1., 2. vagy 3. 
szintjének („NUTS 1. szintű régiók”, „NUTS 2. szintű 

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

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

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

Or. fr

Módosítás 656
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a MÁTA-támogatás tisztességes és átlátható legyen, a regionális, 
helyi és városi hatóságokat, szakszervezeteket, munkáltatókat, nem kormányzati szervezeteket 
és más civil társadalmi szervezeteket be kell vonni a társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseinek előmozdításába. a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek megtervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének 
minden szakaszában. Emellett a MÁTA társadalmi célkitűzésének központi elemét is értékelni 
kell, a foglalkoztatás szén-dioxid-mentesítésével kapcsolatosan, a munkahelyek tönkretételén 
túlmenően.

Módosítás 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

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

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

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

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

Or. fr

Módosítás 658
Hannes Heide

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valamint a szociális partnerekkel 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott17 statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci és társadalmi hatások 
alapján legkedvezőtlenebbül érintett 
területek, különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre

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

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

Or. en

Módosítás 659
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok hatóságai az érintett 
területek illetékes partnereivel 
együttműködve, az (EU) [új CPR] rendelet 
6. cikkével összhangban, egy vagy több, az 
(EK) 2016/2066 bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 



PE652.418v01-00 44/161 AM\1205769HU.docx

HU

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 660
Álvaro Amaro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. pt

Módosítás 661
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
helyi és regionális önkormányzataival 
együttműködve, a partnerségi elvvel 
összhangban egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott17 statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 



PE652.418v01-00 46/161 AM\1205769HU.docx

HU

felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható vagy nemrég bekövetkezett 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 662
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott17 statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére, illetve a 
munkavállalóktól elvárt alkalmazkodásra 
és a legkibocsátásintenzívebb ipari 
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átalakítása jelentette szükségletekre. létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 664
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott17 statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival szorosan 
együttműködve egy vagy több, a 
868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 2. vagy 3. 
szintjének („NUTS 2. szintű régiók” vagy 
„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Módosítás 665
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. sl

Módosítás 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
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Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. es

Módosítás 667
Katalin Cseh

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

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott17 statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki és tesznek közzé a II. 
mellékletben meghatározott minta szerint. 
E területek az átállásból adódóan a 
gazdasági és társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE652.418v01-00 52/161 AM\1205769HU.docx

HU

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a szóban forgó tervekben szerepel a 
klímasemleges gazdaságra való átállás nemzeti szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb változatával (a továbbiakban: NEKT) összhangban 
álló átállási folyamat főbb lépéseinek ütemtervét. Meg kell jegyezni, hogy az NEKT elkészítése 
központi hatáskörbe tartozik. Tehát tekintettel arra a tényre, hogy a nemzeti kormányzat 
irányítja az NEKT-projektek kidolgozását, és megvan az az előnye, hogy felügyeli a regionális 
átalakulás kihívásait, ezeket az ismereteket hasznosíthatja a méltányos átállásra vonatkozó 
tervek irányítása során. Tekintettel az e rendelet kidolgozása és végrehajtása között tervezett 
rövid időre, valamint az NEKT kétéves ciklusaira, a leghatékonyabb (ugyanakkor időben is 
gazdaságos) és koherens megközelítés lehet az is, hogy az egymást átfedő folyamatokat a 
központi kormányzat koordinálja.

Módosítás 669
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés



AM\1205769HU.docx 53/161 PE652.418v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel módosított 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 2. szintjének 
(„NUTS 2. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre.

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

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

Or. en

Módosítás 670
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghatározott minta szerint. E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági és 
társadalmi hatások alapján legnagyobb 
mértékben érintett területek, különös 
tekintettel a munkahelyek várható 
megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak és a 
legkibocsátásintenzívebb közlekedési 
hálózatoknak az átalakítása által jelentett 
szükségletekre.

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

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

Or. it

Módosítás 672
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervről konzultálni kell a 
partnerekkel. Azt a monitoringbizottság 
hagyja jóvá a Bizottsághoz történő 
benyújtás előtt.

Or. en

Módosítás 673
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
Article 7 – paragraph 1 b (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1b) A tagállamok éves 
eredményjelentést nyújtanak be a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásáról a monitoringbizottságnak 
és a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 674
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv az alábbi elemeket 
tartalmazza:

2. A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv különböző kiegészítő elemeket 
tartalmazhat, többek között:

Or. fr

Módosítás 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a teljes mértékben megújuló 
energiákon alapuló, erősen erőforrás- és 
energiahatékony klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átállás 
nemzeti szintű folyamatának ismertetése, 
amelynek célja az üvegházhatást okozó 
gázok nettó nulla kibocsátásának 2040-ig 
történő elérése, az átállási folyamat főbb 
lépéseinek részletes és pontos 
ütemtervével, ideértve a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos kivonásának 
időpontjait és a létesítmények relatív 
leszerelését, a nemzeti energia- és éghajlat-
változási terv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT), valamint az 
Európai Bizottság valamennyi 
javaslatával és a kapcsolódó hosszú távú 
stratégiával összhangban;

Or. en

Módosítás 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) és az EU [2020/...] 
klímarendeletével összhangban álló átállási 
folyamat főbb lépéseinek – például a 
fosszilis tüzelőanyagokat alkalmazó 
létesítmények leszerelésének és átfogó 
fokozatos megszüntetési dátumainak, 
többek között szén felhasználása esetén a 
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szén 2030-ig történő fokozatos 
kivonásának – ütemtervét;

Or. en

Módosítás 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, az Unió 2030-ig tartó 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek és 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességének 
elérése céljából, ideértve a fosszilis 
energiától függő tevékenységek fokozatos 
kivonásának ütemtervét, és a nemzeti 
energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek ütemtervét;

Or. fr

Módosítás 679
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló, a 
2030-ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdésében 
említett uniós klímacélok, többek között 
egy jogilag kötelező fokozatos kivonási 
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dátum megvalósításának elérésére 
irányuló átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

Or. en

Módosítás 680
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló, a 
2030-ra vonatkozó, az (EU) 2018/1999 
rendelet 2. cikkének (11) bekezdésében 
említett uniós klímacélok – egy jogilag 
kötelező fokozatos kivonási dátumot is 
ideértve – megvalósításának elérésére 
irányuló átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

Or. en

Indokolás

Mivel a méltányos átállásra vonatkozó területi terveket össze kell hangolni a nemzeti energia- 
és éghajlati tervekkel, fontos biztosítani, hogy azok nem aknázhatnak ki rendkívüli hatásokat 
azáltal, hogy olyan NEKT-kre hagyatkoznak, amelyeket korábban olyan helyzetben dolgoztak 
ki, amikor nem vették figyelembe az EU fokozott éghajlati célkitűzéseit.

Módosítás 681
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ig való, az (EU) 2018/1999 rendelet 
2. cikkének (11) bekezdésében 
meghatározott, 2030-ig elérendő uniós 
klímacél elérését célzó átállás nemzeti 
szintű folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló átállási folyamat főbb 
lépéseinek ütemtervét;

Or. en

Módosítás 682
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a klímasemleges gazdaságra való 
átállás nemzeti és regionális szintű 
folyamatának ismertetése, ideértve a 
nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb 
változatával (a továbbiakban: NEKT) 
összhangban álló, a 2050-ig 
megvalósítandó éghajlat és 
klímasemlegesség tekintetében 2030-ig 
elérendő uniós klímacél megvalósítását 
célzó átállási folyamat főbb lépéseinek 
ütemtervét;

Or. en

Módosítás 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

átállás nemzeti szintű folyamatának 
ismertetése, ideértve az átállásra 
irányulóan már végrehajtott 
intézkedéseket és a nemzeti energia- és 
klímaterv legfrissebb változatával (a 
továbbiakban: NEKT) összhangban álló 
átállási folyamat következő főbb lépéseinek 
ütemtervét;

Or. es

Módosítás 684
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 685
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
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Egyrészről a tagállamok kötelesek 2019 végéig eljuttatni az Európai Bizottságnak az NEKT 
végleges változatát, másrészt januárban tették közzé a MÁTA-rendeletre irányuló javaslatot. 
A NEKT végleges változatában bekövetkező változások késleltetik a MÁTA forrásai által 
támogatott programok végrehajtását.

Módosítás 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása, beleértve az olyan mutatókat, 
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mint a munkanélküliségi ráta, az 
elnéptelenedési mutató, valamint a 
területen a kulcsfontosságú ágazatok 
dekarbonizálására tett korábbi 
erőfeszítések;

Or. es

Módosítás 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a nemzeti energia- és klímaterv 
legfrissebb változatában foglaltaknak 
megfelelően az átállási folyamat által 
legnagyobb mértékben érintett és az (1) 
bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból 
támogatandó területként való azonosítás 
indoklása;

Or. it

Módosítás 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 690
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 692
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
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) egyértelmű elköteleződés a 
társadalmilag igazságos és egyenlő 
gazdasági átállás iránt a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása keretében;

Or. es

Módosítás 693
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
7 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) egyértelmű elköteleződés a 
klímasemleges Unió 2050-re való 
elérésére vonatkozó célkitűzés és a 
kibocsátási célok 2030-ig való elérése 
iránt;

Or. es

Módosítás 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek és ágazatok előtt álló, az 
átállásból adódó kihívások és lehetőségek 
felmérése – ideértve a klímasemleges 
gazdaságra való átállás társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásait –, 
valamint a szóban forgó területeken 
működő energia- és szén-dioxid-intenzív 
ágazatok és mezőgazdaságnak a globális 
hőmérséklet-növekedés 1,5 °C-ra való 
korlátozására vonatkozó céllal 
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szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

összhangban a klímasemlegesség 
elérésére tekintettel történő átalakításából, 
a fosszilis tüzelőanyaagok 
felhasználásáról való átállásból, illetve a 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, a 
működésében akadályozott vállalkozások 
számának és a várható 
bevételkieséseknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk fontolóra venni az olyan mutatók figyelembe vételét, mint például a várható 
bevételkiesés vagy a működésükben akadályozott vállalkozások száma, valamint a 
munkahelyek megszűnése, mivel az elsődleges energiaelnyelő ágazatok jellemzően nagyon 
magas tőke/munkaerő arányt mutatnak, ami (viszonylag) alacsony munkaerő-intenzitást 
eredményezhet a bevételekben vagy az eredményekben vagy a hozzáadott értékben.

Módosítás 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a leghátrányosabban érintett 
területek előtt álló, az átállásból adódó 
kihívások hatásvizsgálata, ideértve a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásait;
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Or. en

Módosítás 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

folytatott energia- és szén-dioxid-intenzív 
ágazatok és mezőgazdaság átalakításából, 
továbbá a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználásáról való átállásból, illetve a 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 698
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagoktól függő tevékenységek fokozatos megszüntetését és/vagy a 
dekarbonizáció várható mértékét tartalmilag érvényesíteni kell az alapban, hogy a 
célkitűzések és a beavatkozások eredményei között biztosítható legyen a nyomon követés és a 
következetesség.
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Módosítás 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

számának és a várható bevételkiesésnek, 
továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 
2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása;

Or. it

Módosítás 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 702
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 703
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 704
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
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Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 705
Álvaro Amaro

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 706
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 707
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

munkahelyek és/vagy megszűnő 
munkahelyek számának, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 708
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 710
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 711
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egyértelmű célkitűzés az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
várható csökkentésére, a 
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dekarbonizációra, az energiahatékonyság 
javulására vagy a megújuló energia 
fokozottabb alkalmazására vonatkozóan 
az érintett régióban;

Or. en

Módosítás 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 715
Stelios Kympouropoulos

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

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

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

Or. en

Módosítás 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése, az 
európai strukturális és beruházási alapok 
keretében megvalósított partnerségre 
vonatkozó európai magatartási kódexről 
szóló 2014. január 7-i 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban;

Or. en

Módosítás 717
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az átfogó partnerségi 
megállapodásokból álló irányítási 
mechanizmusok a többszintű kormányzás 
elvével és egy alulról építkező 
megközelítéssel összhangban, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;
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Or. en

Módosítás 718
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 719
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a partnerségi megállapodásokból 
álló irányítási mechanizmusok és a 
(3) bekezdésben említett, érintett 
személyek listája, a tervezett 
nyomonkövetési és értékelési intézkedések, 
valamint a felelős szervek ismertetése;

Or. en

Módosítás 720
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez való várható 
hozzájárulásuk ismertetése;

g)  a tervezett művelettípusok, azok 
menetrendje és az átállás helyi, regionális, 
adott esetben pedig nemzeti szinten 
kifejtett gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásának enyhítéséhez való 
várható hozzájárulásuk ismertetése;

Or. en

Módosítás 721
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a tervezett művelettípusok és az 
átállás hatásának enyhítéséhez való várható 
hozzájárulásuk ismertetése, valamint a 
beruházás hozzáadott értékét bemutató 
költség-haszon elemzés;

Or. en

Módosítás 722
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 723
Tamás Deutsch
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A nagyvállalatok a gazdaság transzformatív ágazatainak legnagyobb munkaadói. A 
méltányos átállásra vonatkozó területi tervek keretében nem szabad a kkv-któl eltérő 
műveletek és vállalkozások kimerítő felsorolására vonatkozó kötelezettséget előírni. Az 
érintett régiók szükségletei folyamatosan változhatnak, azokat lehetetlen előzetesen 
meghatározni. A méltányos átállásra vonatkozó területi tervek bármely megváltoztatása 
további adminisztratív terhet jelent, amelyet fel kell számolni a fokozott rugalmasság 
biztosítása révén.

Módosítás 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The wording about 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. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Módosítás 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 

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

teljes körű felsorolása;

Or. it

Módosítás 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 728
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 

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

támogatás szükségességének indoklása 
hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a 
beruházás hiányában a várhatóan 
megszűnő munkahelyek száma 
meghaladná a várhatóan létrejövő 
munkahelyek számát, ahogy azt a 
hiányelemzés és a költség-haszon elemzés 
is mutatja;

Or. en

Módosítás 729
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások 
termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás 
esetén az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és a szóban forgó 

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

szükségességének indoklása, amely 
bemutatja, hogy arra számos munkahely 
védelme érdekében van szükség;

Or. en

Módosítás 731
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 

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

Or. en

Módosítás 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek tájékoztató jellegű felsorolása 
és annak indoklása, hogy ezek 
hozzájárulnak a 2003/87/EK irányelv 
szerinti ingyenes kiosztáshoz használt 
referenciaértékek teljesítéséhez;

Or. it

Módosítás 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén annak indoklása, 
hogy ezek hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, azzal a 
feltétellel, hogy számos munkahely 
védelméhez szükségesek;

Or. en
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Módosítás 736
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a közlekedési infrastruktúrára 
irányuló beruházásokhoz nyújtott 
támogatás esetén az ilyen műveletek  
felsorolása, valamint a bevonzott 
beruházások mértékét és a kiépített 
infrastruktúra hatásaként létrejövő 
munkahelyek várható számát bemutató 
hatástanulmány;

Or. en
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Módosítás 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) a csökkentett üvegházhatásúgáz-
kibocsátású technológiák átmeneti 
időszakra történő bevezetéséhez nyújtott 
támogatás esetén a megvédett 
munkahelyek kibocsátáscsökkentéssel 
szembeni előnyeit bemutató elemzés;

Or. en

Módosítás 739
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal, valamint a 
méltányos átállási mechanizmus pilléreivel 
összhangban az azonosított fejlesztési 
szükségletek kezelése, valamint az olyan 
új, fenntartható energiarendszerek 
zökkenőmentes finanszírozása érdekében, 
amelyek túlmutatnak a terv által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 740
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
7 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb uniós programokkal és a méltányos 
átállási mechanizmus pilléreivel és az 
InvestEU és a Modernizációs Alap 
nyújtotta finanszírozási lehetőségekkel az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 741
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 743
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) szinergia és komplementaritás 
egyéb releváns uniós programokkal az 
azonosított fejlesztési szükségletek 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) szinergia és komplementaritás a 
méltányos átállási mechanizmus egyéb 
pilléreiből származó tervezett 
támogatással.

Or. en

Módosítás 745
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) szinergia és komplementaritás a 
méltányos átállási mechanizmus egyéb 
pilléreiből származó tervezett 
támogatással.
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Or. en

Módosítás 746
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A h) és i) pont alá tartozó beruházások 
közül csak azok támogathatók, amelyek 
szerepelnek egy, a Bizottság által 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervben.

Or. en

Módosítás 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket. A MÁTA-t 
végrehajtó irányító hatóságok adott 
esetben a MÁTA egyéb pillérei keretében 
együttműködnek végrehajtó partnerekkel 
és a finanszírozó partnerekkel.

Or. en

Módosítás 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozása és végrehajtása keretében a 
tagállamok biztosítják a szociális 
partnerek és a civil szervezetek, valamint 
más érintett partnerek érdemi, inkluzív és 
akadálymentes részvételét.

Or. en

Módosítás 749
Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, valamint – a 
MÁTA egyéb pilléreinek keretében 
betöltött szerepükkel arányosan – az EBB 
csoportot.

Or. en

Módosítás 750
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába, végrehajtásába és nyomon 
követésébe be kell vonni az érintett 
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partnereket, különösen a végrehajtás helye 
szerinti helyi és regionális 
önkormányzatokat.

Or. en

Módosítás 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. 
cikkével] összhangban a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
kidolgozásába és végrehajtásába be kell 
vonni az érintett partnereket, és be kell 
építeni az érdekelt felekkel való rendszeres 
és strukturált konzultációt.

Or. it

Módosítás 752
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A MÁTA-t végrehajtó irányító hatóságok 
adott esetben a MÁTA egyéb pillérei 
keretében együttműködnek végrehajtó 
partnerekkel és a finanszírozó 
partnerekkel.

Or. en

Módosítás 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 754
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 755
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés



AM\1205769HU.docx 95/161 PE652.418v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 756
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 757
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek összhangban kell lenniük az 
(EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében 
említett területi stratégiákkal, a vonatkozó 
intelligens szakosodási stratégiákkal, a 

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

stratégiákkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel és a szociális jogok európai 
pillérével.

Or. en

Módosítás 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

törölve

Or. en

Módosítás 759
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni. A 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek, valamint az ilyen tervekkel 
kapcsolatban a tagállami hatóságok és a 
Bizottság közötti levélváltásoknak 
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nyilvánosnak kell lenniük. 

Or. en

Módosítás 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terv felülvizsgálatát – ideértve a nemzeti 
energia- és klímaterv felülvizsgálatát is – 
csak indokolt esetben lehet elvégezni.

Or. it

Módosítás 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti energia- és klímatervnek az 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
értelmében folytatott felülvizsgálata 
szükségessé teszi a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv felülvizsgálatát, ez 
utóbbit az (EU) [új CPR] rendelet [14.] 
cikkével összhangban a félidős 
felülvizsgálat részeként kell elvégezni.

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terv felülvizsgálatát kellőképpen indokolt 
esetben el lehet végezni, beleértve a 
nemzeti energia- és klímaterv 
felülvizsgálata esetében.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben egy méltányos átállásra vonatkozó területi terv módosítása megalapozott és 
indokolt, úgy nem tekintjük helyénvalónak egyetlen lehetséges határidő – nevezetesen a 
félidős felülvizsgálat alkalmának – megjelölését azok felülvizsgálatára.

Módosítás 762
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett az érintett jogi alapok által 
szabályozott módon a MÁTA egyéb 
pilléreire vonatkozóan is bizonyos 
tájékoztatást nyújtanak.

Or. en

Módosítás 763
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveknek összhangban kell lennie 
a globális hőmérséklet-növekedés 
legfeljebb 1,5 °C-kal az iparosodás előtt 
szint felett tartására és a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2030-ig való 
megállítására és visszafordítására 
vonatkozó célkitűzéssel. A terv keretében 
tett beruházások nem eredményezhetnek 
környezetkárosító bezáródási hatásokat, 
különösen szén-dioxid-intenzív bezáródási 
hatásokat. A terv lehetőségeket kínál a 
reziliens helyi gazdaságok, a helyi ellátási 
láncok és a relokalizációs erőfeszítések 
további megerősítésére.
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Or. en

Módosítás 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a tagállamok ki akarják 
használni annak lehetőségét, hogy a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
2. és 3. pillére keretében támogatáshoz 
jussanak, úgy a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervnek magába kell 
foglalnia az e pillérek keretében 
támogatandó ágazatokat és területeket.

Or. en

Módosítás 765
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a tagállamok ki akarják 
használni annak lehetőségét, hogy a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
2. és 3. pillére keretében támogatáshoz 
jussanak, úgy a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervnek magába kell 
foglalnia az e pillérek keretében 
támogatandó ágazatokat és területeket.

Or. en

Módosítás 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek nem tartalmazhatnak 
semmilyen, fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos infrastruktúrákra vagy 
alkalmazásokra irányuló beruházásokat.

Or. en

Módosítás 767
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A monitoringbizottság legalább 
évente egyszer felülvizsgálja az 
azonosított, a program által lefedett 
területekhez készített méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek 
végrehajátásának előrehaladását.

Or. en

Módosítás 768
Hannes Heide

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Vészhelyzeti igénylési mechanizmus

A klímasemleges gazdaságra való 
átállással összefüggő olyan események 
esetén, amelyeknek rövid távú negatív 
következményei vannak egy tagállam 
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bármely területének munkavállalói 
számára, az adott tagállam kérheti egy 
vészhelyzeti igénylési mechanizmus 
aktiválását. A tagállam megindokolja, 
hogy a MÁTA-ból a 4. cikk 
(2) bekezdésével összhangban álló, a 
2. cikkben foglalt konkrét célkitűzéseihez 
közvetlenül kötődő tevékenységekhez 
kapott támogatás miért enyhítheti a 
munkavállalókat érintő rövid távú negatív 
következményeket. A Bizottság 
megvizsgálja az igénylést, kellőképpen 
figyelembe véve annak sürgősségét.

Or. en

Módosítás 769
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Partnerség

Az (EU) .../... rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] [6. cikke] 
és a 240/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelet értelmében valamennyi 
tagállam biztosítja a szociális partnerek és 
a civil szervezetek, valamint más releváns 
vagy reprezentatív szervezetek érdemi 
részvételét a MÁTA által támogatott 
intézkedések programozásában és 
megvalósításában. Az ilyen érdemi 
részvétel inkluzív és mindenki számára 
hozzáférhető. 

Or. en

Módosítás 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A III. mellékletben meghatározott 
közös teljesítmény- és eredménymutatókat, 
illetve – ha azt a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv kellőképpen 
indokolja – a programspecifikus 
teljesítmény- és eredménymutatókat az 
(EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) 
bekezdése második albekezdése a) 
pontjának], [17. cikke (3) bekezdése d) 
pontja ii. alpontjának] és [37. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának] megfelelően kell 
megállapítani.

(1) A III. mellékletben meghatározott 
releváns közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat, illetve – ha azt a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
kellőképpen indokolja – a 
programspecifikus teljesítmény- és 
eredménymutatókat az (EU) [új CPR] 
rendelet [12. cikke (1) bekezdése második 
albekezdése a) pontjának], [17. cikke (3) 
bekezdése d) pontja ii. alpontjának] és [37. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának] 
megfelelően kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a mutatókra vonatkozó rendeletek hozzáigazítását a várhatóan az ERFA-ról/KA-
ról és az ESZA-ról szóló rendeletre vonatkozó javaslatba foglalandókhoz.

Módosítás 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1205769HU.docx 103/161 PE652.418v01-00

HU

Indokolás

Úgy véljük, hogy a célok nem „fagyaszthatók be” a félidős felülvizsgálat után. A félidős 
felülvizsgálat és 2029 (a célokat 2029-re vonatkozóan állapítják meg) közötti időszak túl 
hosszú ahhoz, hogy az operatív program e rendkívül fontos elemeit „befagyasszák”.

Módosítás 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
célértékeket kizárólag kivételes és indokolt 
körülmények esetén vizsgálhatják felül.

Or. en

Módosítás 774
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2024-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. A 12 hónappal 
azután kezdődő időszak során, hogy a 
Bizottság jóváhagyja az (EU) [új CPR] 
rendelet [14. cikkének (2) bekezdése] 
értelmében benyújtott programmódosítási 
kérelmet, a célértékeket nem vizsgálják 
felül.

Or. en

Módosítás 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2025-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2029-re meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
célértékeket nem vizsgálják felül.
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Or. it

Módosítás 776
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítménymutatók esetében a 
kiindulási értéket nullában kell 
meghatározni. A 2025-re meghatározott 
mérföldkövek és a 2030-ra meghatározott 
célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság 
jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében 
benyújtott programmódosítási kérelmet, a 
célértékeket nem vizsgálják felül.

Or. en

Módosítás 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 778
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Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 779
Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nemek szerint bontott mutatókat is 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. it

Módosítás 781
Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A mutatók e rendelet létfontosságú elemei, ezért úgy véljük, hogy azok felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén történő kiigazítása nem helyénvaló.

Módosítás 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az ERFA-ról/KA-ról szóló rendelettervezet hasonló javaslatot tartalmazott, és alapos vitát 
követően megállapodtunk abban, hogy ez túl sok akadályhoz vezethet a végrehajtás kapcsán, 
ezért a javaslat törlésre került.

Módosítás 784
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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8a. cikk
(1) Az Európai Bizottság közvetlen 
felügyeletével és irányításával létrejön egy 
méltányos átállási platform (a 
továbbiakban: „platform”), amely 
lehetővé teszi a valamennyi érintett 
ágazatra vonatkozó tanulságokkal és 
bevált gyakorlatokkal kapcsolatos két- és 
többoldalú tapasztalatcserét.
(2) A platform két szakaszra oszlik:
a) technikai munkacsoportokra, amelyek 
az érintett régiók konkrét kihívásaival 
foglalkoznak, és lehetővé teszik a 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréjét a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek és egyes műveletek 
előkészítése kapcsán. A technikai 
munkacsoportokat a MÁTA operatív 
szükségletei alapján hozzák létre, 
figyelembe véve a támogatott műveletek 
ágazati lefedettségét.
A technikai munkacsoportok szorosan 
együttműködnek az InvestEU (EU) [új 
InvestEU program] rendelet 20. cikkével 
összhangban létrehozott tanácsadó 
központjával, valamint az Európai 
Beruházási Bank illetékes szolgálataival.
b) a méltányos átállási régiók éves 
fórumára (a továbbiakban: „fórum”), a 
Régiók Európai Bizottságával közösen 
szervezve. A fórum lehetővé teszi a 
szakpolitikai nézőpontok összehangolását 
és azok átültetését a technikai 
munkacsoportok operatív 
tevékenységeibe.
(3) A Bizottság részletes rendelkezéseket 
határoz meg a platform irányítási 
mechanizmusai, tagsága, működése és 
költségvetése kapcsán. Az Európai 
Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell 
a fórum egyes következtetéseiről és a 
követendő további lépésekről.
(4) A platform üzemeltetési költségeit a 
3. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében említett 
technikai segítségnyújtási források 
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fedezik.

Or. en

Indokolás

Szükség van a méltányos átállási platform létrehozására vonatkozó gyakorlati rendelkezések 
hozzáadására célkitűzéseinek és műveleteinek tisztázása érdekében.

Módosítás 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
(1) Az Európai Bizottság közvetlen 
felügyeletével és irányításával létrejön a 
méltányos átállási platform (a 
továbbiakban: „platform”), amely 
lehetővé teszi a valamennyi érintett 
ágazatra vonatkozó tanulságokkal és 
bevált gyakorlatokkal kapcsolatos két- és 
többoldalú tapasztalatcserét.
(2) A platform két szakaszra oszlik:
a) technikai munkacsoportokra, amelyek 
az érintett régiók konkrét kihívásaival 
foglalkoznak, és lehetővé teszik a 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréjét a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervek előkészítése és a különböző 
műveletek keretében. A technikai 
munkacsoportokat a MÁTA operatív 
szükségletei alapján hozzák létre, 
figyelembe véve a támogatott műveletek 
ágazati lefedettségét. A technikai 
munkacsoportok szorosan 
együttműködnek az InvestEU (EU) [új 
InvestEU program] rendelet 20. cikkével 
összhangban létrehozott tanácsadó 
központjával, valamint az Európai 
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Beruházási Bank illetékes szolgálataival.
b) a méltányos átállási régiók éves 
fórumára (a továbbiakban: „fórum”), a 
Régiók Európai Bizottságával közösen 
szervezve. A fórum lehetővé teszi a 
politikai nézőpontok összehangolását és 
azok átültetését a technikai 
munkacsoportok operatív 
tevékenységeibe.
(3) A Bizottság részletes rendelkezéseket 
határoz meg a platform irányítási 
mechanizmusai, összetétele, működése és 
költségvetése kapcsán.
(4) A platform üzemeltetési költségeit a 
3. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében említett 
technikai segítségnyújtási források 
fedezik.

Or. es

Módosítás 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a cikk
1. Kialakításra kerül egy közvetlenül az 
Európai Bizottság irányítása és 
ellenőrzése alá tartozó, méltányos átállást 
támogató platform (a továbbiakban: „a 
platform”), melynek célja, hogy 
valamennyi érintett ágazatban lehetővé 
tegye az ismeretek és bevált gyakorlatok 
két- és többoldalú cseréjét.
2. A platform az alábbi két összetevőből 
áll: 
a) szakmai munkacsoportok, amelyek az 
érintett régiókban konkrétan felmerülő 
kihívásokkal foglalkoznak, és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervek 
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kidolgozása során a tapasztalatok és 
legjobb gyakorlatok cseréjét és az egyes 
projekteket egyaránt lehetővé teszik. A 
helyi és regionális önkormányzatokkal is 
kiegészülő szakmai munkacsoportok 
kialakítására a MÁTA operatív 
szükségletei szerint és az érintett 
ágazatban támogatott projektek 
lefedésének figyelembe vétele mellett 
kerül sor. 
b) egy a méltányos átállással foglalkozó, 
régiók közötti éves fórum (a 
továbbiakban: a „fórum”), amely a 
Régiók Európai Bizottságával együtt kerül 
kialakításra. A fórum lehetővé teszi a 
politikai irányvonalak koordinálását és 
azoknak a szakmai munkacsoportok 
operatív tevékenysége révén történő 
végrehajtását. 
3. A platform irányítási mechanizmusára, 
összetételére, működtetésére és 
költségvetésére vonatkozó részletes 
szabályokat a Bizottság határozza meg.
4. A platform működtetése a 3. cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerinti technikai segítségnyújtási 
költségvetésből történik. 

Or. de

Módosítás 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Pénzügyi korrekciók

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata 
alapján arra a megállapításra jut, hogy a 
MÁTA-források egy vagy több 
teljesítmény- vagy eredménymutatója 



AM\1205769HU.docx 113/161 PE652.418v01-00

HU

tekintetében meghatározott célértékek 
legalább 65 %-át nem érik el, az (EU) [új 
CPR] rendelet [98.] cikkének megfelelően 
pénzügyi korrekciókat hajthat végre az 
érintett prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. it

Módosítás 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Pénzügyi korrekciók

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

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés – a 2014–2020 közötti nézőponthoz hasonlóan – visszaállítja a 
pénzbüntetéseket a programmutatók végrehajtásának elmulasztása esetére. Ez a megközelítés 
a jelenlegi CPR-en belül indokolatlan. Ez a rendelkezés továbbá érthetetlenül korlátozó 
jellegű: lehetőséget ad az EB számára, hogy a kiadások támogathatósági időszakának végét 
követően pénzügyi korrekciót alkalmazzon a programban meghatározott valamennyi mutató 
esetében, beleértve a kimeneti és eredménymutatókat. Ha a 9. cikk egészének törlése nem 
lehetséges, úgy indokolt legalább az eredménymutatók törlése.
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Módosítás 790
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Pénzügyi korrekciók

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

Or. en

Indokolás

E konkrét kötelezettség túlmegy a CPR hatálya alá tartozó összes többi alapra alkalmazandó 
szabályok hatályán, és a MÁTA vonatkozásában további kötelezettségeket vezet be. Továbbá a 
2021–2027 közötti operatív programok esetében a mutatókon alapuló és pénzügyi 
következményekkel járó teljesítmény-felülvizsgálatot elhagyták.

Módosítás 791
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 65 %-
át nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 

A végső teljesítményjelentésének 
vizsgálata alapján a Bizottság pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az (EU) .../... [új 
CPR] rendelettel összhangban.
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[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en

Módosítás 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében – beleértve 
az üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentéseknek a 2050-re elérendő nulla 
nettó kibocsátásra vonatkozó 
célkitűzéshez és a 2030-as köztes célokhoz 
viszonyított mutatóit – meghatározott 
célértékek legalább 65 %-át nem érik el, az 
(EU) [új CPR] rendelet [98.] cikkének 
megfelelően pénzügyi korrekciókat hajthat 
végre az érintett prioritás MÁTA-ból 
nyújtott támogatásának az elért 
célértékekkel arányos csökkentésével.

Or. en

Módosítás 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 794
Vlad-Marius Botoş

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Bizottság a program végső 
teljesítményjelentésének vizsgálata alapján 
arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-
források egy vagy több teljesítmény- vagy 
eredménymutatója tekintetében 
meghatározott célértékek legalább 50%-át 
nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet 
[98.] cikkének megfelelően pénzügyi 
korrekciókat hajthat végre az érintett 
prioritás MÁTA-ból nyújtott 
támogatásának az elért célértékekkel 
arányos csökkentésével.

Or. en

Módosítás 795
Tom Berendsen

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

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

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

Or. en

Módosítás 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés – a 2014–2020 közötti nézőponthoz hasonlóan – visszaállítja a 
pénzbüntetéseket a programmutatók végrehajtásának elmulasztása esetére. Ez a megközelítés 
a jelenlegi CPR-en belül indokolatlan. Ez a rendelkezés továbbá érthetetlenül korlátozó 
jellegű: lehetőséget ad az EB számára, hogy a kiadások támogathatósági időszakának végét 
követően pénzügyi korrekciót alkalmazzon a programban meghatározott valamennyi mutató 
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esetében, beleértve a kimeneti és eredménymutatókat.

Módosítás 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság félidős értékelést végez, amely 
során a méltányos átállásra vonatkozó 
tervben meghatározottak szerint értékeli 
az üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentéseket a 2050-re elérendő nulla 
nettó kibocsátásra vonatkozó 
célkitűzéshez és a 2030-as köztes célokhoz 
viszonyítva. A méltányos átállásra 
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vonatkozó tervben meghatározott célokkal 
kapcsolatos jelentős meg nem felelés 
esetén pénzügyi korrekciókat alkalmaz az 
elért eredményekkel arányosan.

Or. en

Módosítás 799
Pascal Arimont

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem alkalmazandók pénzügyi korrekciók, 
amennyiben a célértékek teljesítésének 
elmulasztására társadalmi-gazdasági vagy 
környezeti tényezők hatása, valamely 
tagállam gazdasági vagy környezeti 
helyzetében bekövetkező jelentős 
változások, illetve az adott prioritások 
végrehajtását súlyos mértékben 
befolyásoló vis maior okán került sor.

Or. en

Módosítás 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en

Indokolás

A 10. cikk törlése a 8. cikk (4) bekezdésének törléséből következik.
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Módosítás 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. it

Módosítás 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 803
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk 
(3) bekezdésében és a 8. cikk (4) 
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alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
kezdődő hatállyal].

Or. en

Módosítás 804
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 805
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok, a helyi és regionális 
önkormányzatok, a szociális partnerek és 
a szóban forgó területek valamennyi 
érintettje által kijelölt szakértőkkel, és 
megfelelően bevonja a konzultációba az 
Európai Parlament illetékes bizottságát is.

Or. en

Módosítás 807
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 

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

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

Or. en

Módosítás 808
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 809
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
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10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 810
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

I. A Méltányos Átállást Támogató Alap 
forrásaiból 6,5 milliárd EUR összeget a 
tagállamok között kell elosztani a 
következőképpen:

Or. en

Indokolás

A MÁTA forrásainak zömét, 6,5 milliárd EUR-t a Bizottság által javasolt számítási 
módszernek megfelelően kell elosztani. A fennmaradó 1 milliárd EUR-t azonban közvetlenül 
azoknak a korán teljesítő tagállamoknak kell juttatni, amelyek 2017-re üvegházhatásúgáz-
kibocsátásaikat jelentős, legalább 30%-os mértékben csökkentették, 150%-kal túlteljesítve 
ezáltal az Unió 2020-as, 20%-os célját.
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Módosítás 811
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

II. A MÁTA forrásaiból fennmaradó 
1 milliárd EUR kompenzációs 
mechanizmusként szolgál azon 
tagállamok számára, amelyek nemzeti 
leltáruk alapján 2017-re 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat az 
1990-es kibocsátási szintekhez képest 
legalább bruttó 30%-kal csökkentették, 
legalább 150%-kal túlteljesítve ezáltal az 
Unió 2020-as, 20%-os 
kibocsátáscsökkentési célját. Az 
1 milliárd EUR-t e tagállamok között 
osztják el, 2017-es bruttó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentésük mértékének arányában. 

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem veszi figyelembe a kibocsátáscsökkentésre irányuló korábbi 
erőfeszítéseket, így a korán teljesítő tagállamok kisebb mértékben részesülnek a forrásokból. 
A jelen módosítás célja a javaslat e meglehetősen igazságtalan részletének korrigálása. A 
kompenzációs mechanizmus további forrásokat biztosítana kilenc tagállam számára, melyek 
közül nyolc az Unió legszegényebb tagállamai közé tartozik. Fontos megjegyezni, hogy a jelen 
módosítás értelmében Lengyelország allokációja a maximális, 2 milliárd EUR-s mértékű 
maradna, az I. melléklet 1. bekezdésének b) pontjával összhangban.

Módosítás 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Módosítás 813
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 25 %),

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

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

Or. es
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Módosítás 815
Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 39%),

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

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

Or. en

Módosítás 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 817
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 3. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

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

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

Or. en

Módosítás 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 34%),
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_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet28 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 20 %),

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

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

Módosítás 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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.  A way to compensate 
for this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite 
used for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 
25%. Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing 
of the transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Módosítás 823
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 24 %),

Or. it

Módosítás 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 40%),

Or. en

Módosítás 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. foglalkoztatás a szén- és 
lignitbányászatban (súlyozás: 12 %),

Or. es

Módosítás 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a terület munkanélküliségi rátája 
(súlyozás: 20%),

Or. es

Módosítás 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. az éghajlati és környezetvédelmi 
célok elérése érdekében tett korábbi 
erőfeszítések, figyelembe véve azok 
gazdaságra és a munkahelyek elvesztésére 
gyakorolt hatásait (súlyozás: 15%),

Or. es

Módosítás 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iic. elnéptelenedési mutató (súlyozás: 
15%),

Or. es

Módosítás 830
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett ipari és energiatermelő 
erőművekben (súlyozás: 35%),

Or. en

Módosítás 831
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Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 12 %),

Or. es

Módosítás 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. foglalkoztatás a NUTS 2. szintű 
régiókban az i. pont alkalmazásában 
figyelembe vett iparban (súlyozás: 24 %),

Or. it

Módosítás 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a munkanélküliségi ráta, 
különösen az ifjúság és azon idősebb 
munkavállalók körében, akik a 
munkaerőpiacra való visszajutás terén 
komoly nehézségekkel szembesülnek.

Or. es

Módosítás 836
Dimitrios Papadimoulis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a 2019-es munkanélküliségi ráta a 
szén- vagy lignitbányászó vagy -égető 
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régiókban (súlyozás: 10%),

Or. en

Módosítás 837
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. a dízel- vagy benzingenerátorok 
autonóm villamosenergia-termelésére 
támaszkodó, szigeteken vagy 
peremterületeken élő lakosság (súlyozás: 
2 %);

Or. it

Módosítás 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

va. a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosított NUTS 3. 
szintű régiók népsűrűsége.

Or. es

Módosítás 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vb. a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosított NUTS 3. 
szintű régiók népességcsökkenésének 
mértéke, ahol az átlagos 
népességcsökkenés 2010 és 2020 között 
meghaladta az 1%-o,

Or. es

Indokolás

Az Európai Parlamentnek a 2021–2027 közötti Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 
Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
vonatkozó állásfoglalásának 10a. cikke („Természeti vagy demográfiai hátrányokkal és 
kihívásokkal szembesülő területek”) elismeri az elnéptelenedés demográfiai kihívásával 
szembesülő területek különlegességét.

Módosítás 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vb. hajók és repülőgépek 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, amely 
csökkenthető olyan új vasúti és közúti 
infrastruktúrák kiépítésével, amelyek 



PE652.418v01-00 142/161 AM\1205769HU.docx

HU

alkalmasak arra, hogy összekapcsolják a 
régiókat vagy a régiók különböző részeit 
(súlyozás: 29 %);

Or. it

Módosítás 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vc. a nemzeti munkanélküliségi ráta.

Or. es

Módosítás 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 844
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban, illetve 5 milliárd EUR-t 
meghaladó juttatásban olyan tagállam 
esetében, amely világos mutatókkal tudja 
alátámasztani, hogy nagyobb arányban 
rendelkezik olyan hátrányos helyzetű 
régiókkal, amelyekben a környezetileg 
fenntartható energiapolitikára való átállás 
a többi tagállam átlagánál nagyobb, 
kézzelfogható társadalmi-gazdasági 
kockázatokkal járna. A tagállamok 2 
milliárd EUR-t, illetve a súlyosan érintett 
tagállamok 5 milliárd EUR-t meghaladó 
összegeit arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en
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Módosítás 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják, figyelembe 
véve a 2012/27/EU irányelv 1. cikkének 
(1) bekezdésében, illetve a 
2009/28/EK irányelv I. mellékletében 
említett, az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
2020-as célok kapcsán elért 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 847
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd eurót meghaladó 
juttatásban, emellett oly módon, hogy az 
egyes (az EUMSZ 349. cikkében 
meghatározottak szerinti) legkülső régiók 
további 30 millió eurós allokációt 
kapjanak. A tagállamok 2 milliárd eurót 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
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és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. fr

Módosítás 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott fő összeg 20%-át 
meghaladó juttatásban. A tagállamok 20%-
ot meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban, illetve a teljes időszak során 
40 EUR/főt meghaladó támogatási 
intenzitásban. A tagállamok előbbi 
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rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

korlátot meghaladó összegeit arányosan 
újraosztják és az összes többi tagállam 
allokációjához rendelik. A tagállamok 
részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. es

Módosítás 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott fő összeg 20%-át 
meghaladó juttatásban. A tagállamok 
3. cikk (2) bekezdésében meghatározott fő 
összegének 20%-át meghaladó összegeit 
arányosan újraosztják és az összes többi 
tagállam allokációjához rendelik. A 
tagállamok részesedését ennek megfelelően 
újraszámítják;

Or. en

Módosítás 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó 

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

bekezdésben meghatározott forrásainak 
20%-át meghaladó juttatásban. A 
tagállamok e küszöböt meghaladó 
összegeit arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. it

Módosítás 852
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

juttatásban. A tagállamok juttatáson felüli 
összegeit arányosan újraosztják és az 
összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön a fő összeg 32%-át meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 32%-ot 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Indokolás

A MÁTA jelentősebb pénzügyi keretének magasabb összeghatárral kell járnia. Az egyes 
tagállamoknak maximálisan allokálható alapok vonatkozásában elfogadott összeghatár nem 
korlátozható 2 milliárd EUR-ra, ha a teljes keret meghaladja a 7,5 milliárdott.

Módosítás 855
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 

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

részesüljön 1 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 1 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Módosítás 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az a) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen tagállam se 
részesüljön 3 milliárd EUR-t meghaladó 
juttatásban. A tagállamok 3 milliárd EUR-t 
meghaladó összegeit arányosan újraosztják 
és az összes többi tagállam allokációjához 
rendelik. A tagállamok részesedését ennek 
megfelelően újraszámítják;

Or. en

Indokolás

A tagállamok rendelkezésére álló küszöbértéket növelni kell, mivel a MÁTA teljes 
költségvetésének is nagyobbnak kell lennie.

Módosítás 857
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

2018 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozóan az adott tagállam (vásárlóerő-
paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség másfélszerese (az átlag felel 
meg a 100 %-nak).

Or. en

Módosítás 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a b) pont alkalmazásából eredő 
tagállami részesedéseket felfelé vagy lefelé 
igazítják egy olyan együtthatóval, amely a 
2018 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozóan az adott tagállam (vásárlóerő-
paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség másfélszerese (az átlag felel 
meg a 100 %-nak).

Or. en

Módosítás 859
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
I melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pont alkalmazásából eredő 
tagállami részesedéseket felfelé vagy lefelé 
igazítják egy olyan együtthatóval, amely a 
2015 és 2017 közötti időszakra 
vonatkozóan az adott tagállam (vásárlóerő-

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

paritásban mért) egy főre jutó GNI-je és az 
EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-je közötti 
különbség 1,75-szöröse (az átlag felel meg 
a 100 %-nak).

Or. en

Módosítás 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet b) pontjának javasolt törlésével összefüggésben.

Módosítás 861
Krzysztof Hetman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 862
Susana Solís Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy munkanélkülire számolt 
támogatási intenzitás alapján (a tagállam 
teljes munkanélküli népessége alapján 
mérve) a teljes időszakra vonatkozóan 
elérje a 0,15 EUR-t.  A minimális 
támogatási intenzitást biztosító összegeket 
arányosan levonják az összes többi 
tagállam allokációjából, kivéve azokat, 
amelyek esetében a b) ponttal 
összhangban állapítják meg az allokáció 
felső határát.

Or. en

Indokolás

A munkahelyek megszűnésének várható hatása jóval nehezebben lesz tompítható a magas 
munkanélküliségi rátájú tagállamokban.

Módosítás 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy munkanélkülire számolt 
támogatási intenzitás alapján (a tagállam 
munkanélküli népessége alapján mérve) a 
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vonatkozóan elérje a 6 EUR-t. teljes időszakra vonatkozóan elérje a 0,15 
EUR-t.

Or. es

Indokolás

A MÁTA-nak tartalmaznia kell egy munkanélküliségi rátákon alapuló allokációs kritériumot, 
hogy figyelembe vegye a munkahelyek elvesztése hatásainak a különböző uniós országok és 
régiók belefoglalása miatti egyenlőtlenségét. Emellett a fejenként számolt támogatási 
intenzitás kritériumát ki kell venni belőle, mivel az eltorzítja a MÁTA célkitűzéseit.

Módosítás 864
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy főre számolt támogatási 
intenzitás alapján (a tagállam teljes 
népessége alapján mérve) a teljes időszakra 
vonatkozóan elérje a 10 EUR-t.

Or. en

Módosítás 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a c) pont alkalmazásából eredő 
allokációkat kiigazítják annak 
biztosítására, hogy a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból nyújtott végleges 
allokáció az egy főre számolt támogatási 

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

intenzitás alapján (a tagállam teljes 
népessége alapján mérve) a teljes időszakra 
vonatkozóan elérje a 4 EUR-t.

Or. es

Módosítás 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet b) pontjának javasolt törlésével összefüggésben.

Módosítás 867
Stelios Kympouropoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 868
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamok számára a legkülső 
régiókra elkülönített 100 millió eurós 
különösszeget utalnak ki.

Or. fr

Módosítás 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Módosítás 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 871
Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A teljes mértékben megújuló 
energiákon alapuló, nagy mértékben 
erőforrás- és energiahatékony, 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
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való, a nulla nettó ÜHG-kibocsátást 2040-
re elérő átállás gazdasági, társadalmi és 
területi hatásainak értékelése

Or. en

Módosítás 874
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A klímasemleges gazdaságra való 
átállás és az energiaszegénység elleni 
küzdelem gazdasági, társadalmi és területi 
hatásainak értékelése

Or. en

Módosítás 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
tagállamoknak a globális hőmérséklet-
növekedés legfeljebb 1,5 °C-kal az 
iparosodás előtt szint felett tartására 
vonatkozó kötelezettségvállalásának 
teljesítése érdekében 2030-ra kitűzött, az 
azonosított területre vonatkozó 
célkitűzések

Or. en

Módosítás 876
Niklas Nienaß
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása és az 
energiaszegénység elleni küzdelem 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

Or. en

Módosítás 877
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség megvalósítása 
érdekében 2030-ra kitűzött célkitűzések

2.2. Fejlesztési szükségletek és a 
klímasemlegesség 2050-ig való 
megvalósítása érdekében 2030-ra kitűzött 
célkitűzések

Or. en

Módosítás 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. Konzisztencia más nemzeti, 
regionális vagy területi stratégiákkal és 
tervekkel

törölve

Hivatkozás: 7 cikk (2) bekezdés e) pont
[...]
[...]

Or. it
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Módosítás 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. Konzisztencia más nemzeti, 
regionális vagy területi stratégiákkal és 
tervekkel

törölve

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont
[...]
[...]

Or. en

Módosítás 880
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. Konzisztencia más nemzeti, 
regionális vagy területi stratégiákkal és 
tervekkel

2.3. Konzisztencia más releváns 
nemzeti, regionális vagy területi 
stratégiákkal és tervekkel

Or. en

Módosítás 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hivatkozás: 7 cikk (2) bekezdés h) pont Hivatkozás: 7 cikk (2) bekezdés h) pont

Csak akkor töltendő ki, ha 
mikrovállalkozásoktól és kkv-któl eltérő 
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vállalkozások termelőberuházásaihoz 
nyújtanak támogatást:
– az ilyen műveletek és vállalkozások 
teljes körű felsorolása és minden egyes 
művelet és vállalkozás esetében a szóban 
forgó támogatás szükségességének 
indoklása

Or. it

Módosítás 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hivatkozás: 7 cikk (2) bekezdés i) pont Hivatkozás: 7 cikk (2) bekezdés i) pont

Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtanak támogatást:
– a támogatandó műveletek teljes körű 
felsorolása és annak igazolása, hogy ezek 
hozzájárulnak a klímasemleges 
gazdaságra való átálláshoz, továbbá az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
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kiosztáshoz használt releváns 
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre 
való csökkenését eredményezik

Or. it

Módosítás 884
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
III melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. es

Indokolás

Az eredménymutatók nemcsak a beavatkozásoktól, hanem egyéb tényezőktől is függenek.


