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Módosítás 1
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség, és 
míg a tagállamok kiindulási helyzete 
eltérő, a legkevésbé fejlett régiók, a 
legkülső régiók, a hegyvidéki, az 
elszigetelt, a ritkán lakott, a vidéki, a 
távoli és a földrajzilag hátrányos helyzetű, 
alacsony népsűrűségű területek azok, 
amelyek esetében a klímasemlegességre 
történő energetikai átállást nehezebb 
végrehajtani.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en



PE655.979v01-00 4/78 AM\1212059HU.docx

HU

Módosítás 2
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban a 
2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai, valamint az Unióban 2050-ig 
hatékony és méltányos módon 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzésekkel, az európai zöld 
megállapodás egy, a méltányos átállást 
támogató mechanizmust jelentett be, amely 
eszközöket biztosít az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak. Ugyanakkor az átállás 
kezeléséhez jelentős strukturális 
változásokra van szükség, amelyekhez 
elengedhetetlen lesz az ambiciózus uniós 
támogatás.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. es

Módosítás 3
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés



AM\1212059HU.docx 5/78 PE655.979v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt9 fogadott el az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt9 fogadott el az európai zöld 
megállapodásról, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely támogatást és 
eszközöket biztosít az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, úgy, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő régiók és emberek azok, 
akik a leginkább ki vannak téve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
káros hatásainak, amelyek az érintett 
régiók elnéptelenedéséhez vezetnek. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. ro

Módosítás 4
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
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ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unió 2030-
ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai 
céljai megvalósuljanak, továbbá, hogy 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Módosítás 5
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2050-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 

(1) A Bizottság 2019. december 11-én 
közleményt fogadott el az európai zöld 
megállapodásról9, amelyben kidolgozta az 
új európai növekedési politika 
megvalósításának ütemtervét, és 
ambiciózus célokat tűzött ki az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
környezetvédelem terén. Összhangban 
azzal a célkitűzéssel, hogy az Unióban 
2040-ig hatékony és méltányos módon 
megvalósuljon a klímasemlegesség, az 
európai zöld megállapodás egy, a 
méltányos átállást támogató mechanizmust 
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jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

jelentett be, amely eszközöket biztosít az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, úgy, hogy senki ne maradjon 
ki a fejlődés folyamatából. A 
legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 
régiók és emberek azok, akik a leginkább 
ki vannak téve az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás káros hatásainak. 
Ugyanakkor az átállás kezeléséhez jelentős 
strukturális változásokra van szükség.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Módosítás 6
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra és ágazatokra fog 
összpontosítani, amelyeket az átállás a 
fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között 
széntől, tőzegtől és olajpalától – való 
függőségük vagy kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységeik okán az átállás által 
leginkább érint, és amelyek ugyanakkor 
kevesebb kapacitással rendelkeznek a 
szükséges beruházások finanszírozására. A 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
három pillérből áll: a megosztott irányítás 
alatt álló Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében létrehozott 
célzott méltányos átállási programból, 
valamint az érintett régiókba irányuló 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

(2) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló 
közleményt10, amely létrehozza a 
méltányos átállást támogató mechanizmust; 
ez azokra a régiókra, emberekre és 
ágazatokra fog összpontosítani, amelyeket 
az átállás a fosszilis tüzelőanyagoktól – 
többek között széntől, tőzegtől és 
olajpalától – való függőségük vagy 
kibocsátásintenzív ipari tevékenységeik 
okán az átállás által leginkább érint, és 
amelyek ugyanakkor kevesebb kapacitással 
rendelkeznek a szükséges beruházások 
finanszírozására. A méltányos átállást 
támogató mechanizmus három pillérből áll: 
a megosztott irányítás alatt álló Méltányos 
Átállást Támogató Alapból, az InvestEU 
keretében létrehozott célzott méltányos 
átállási programból, valamint az érintett 
régiókba irányuló további beruházásokat 
mozgósító közszektor-hitelezési eszközből.
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_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Módosítás 7
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az (EU) 
2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdésében meghatározott, 2030-ra 
vonatkozó uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére. A 
partnerségi elv a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkében említett, méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek kidolgozására, 
végrehajtására, nyomon követésére és 
értékelésére vonatkozik.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Módosítás 8
Mathilde Androuët
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el.11 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el.11 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Módosítás 9
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot11 a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el. Az 
Alap jobb programozása és végrehajtása 
érdekében olyan méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveket kell elfogadni, 
amelyek meghatározzák az átállási 
folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot11 a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el. Az 
Alap jobb programozása és végrehajtása 
érdekében olyan méltányos átállásra 
vonatkozó területi terveket kell elfogadni, 
amelyek meghatározzák az átállási 
folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás jelentette társadalmi és környezeti 
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kihívások kezelésére.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. es

Módosítás 10
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra való átállás, és amelyek 
kevesebb kapacitással rendelkeznek az 
átállás kihívásainak kezelésére.

(3) A Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2020. január 14-én fogadta el11. 
Az Alap jobb programozása és 
végrehajtása érdekében olyan méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket kell 
elfogadni, amelyek meghatározzák az 
átállási folyamat legfontosabb lépéseit és 
időrendjét, és azonosítják azokat a 
területeket, amelyeket a 
legkedvezőtlenebbül érint a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás, és 
amelyek kevesebb kapacitással 
rendelkeznek az átállás kihívásainak 
kezelésére.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Módosítás 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Gondoskodni kell egy 
közszektorhitelezési eszközről (a 
továbbiakban: hitelezési eszköz). Ez a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
harmadik pillére, amely a közszektorbeli 
intézmények beruházásait támogatja. Az 
ilyen beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

(4) Gondoskodni kell egy 
közszektorhitelezési eszközről (a 
továbbiakban: hitelezési eszköz). Ez a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
harmadik pillére, amely a közszektorbeli 
intézmények beruházásait támogatja. Az 
ilyen beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat, azaz illeszkedniük 
kell a 2030-ig történő kibocsátás-
csökkentéshez, és az Unióban 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges gazdaság 
felé kell mutatniuk.

Or. es

Módosítás 12
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket, és figyelembe kell venniük a 
fejlesztésre kerülő terület jellemzőit és a 
benne rejlő lehetőségeket. A támogatásra 
előirányzott tevékenységeknek 
összhangban kell lenniük a méltányos 
átállást támogató mechanizmus másik két 
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egészíteniük azokat. pillére keretében támogatott 
tevékenységekkel, és ki kell egészíteniük 
azokat.

Or. ro

Módosítás 13
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat.

(4) Gondoskodni kell egy közszektor-
hitelezési eszközről (a továbbiakban: 
hitelezési eszköz). Ez a méltányos átállást 
támogató mechanizmus harmadik pillére, 
amely a közszektorbeli intézmények 
beruházásait támogatja. Az ilyen 
beruházásoknak ki kell elégíteniük a 
Bizottság által elfogadott méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
átállási kihívásokból eredő fejlesztési 
igényeket. A támogatásra előirányzott 
tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük a méltányos átállást támogató 
mechanizmus másik két pillére keretében 
támogatott tevékenységekkel, és ki kell 
egészíteniük azokat, továbbá biztosítaniuk 
kell szinergiák létrejöttét.

Or. en

Módosítás 14
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az 
EUMSZ 10. cikkében megállapított 
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horizontális elveket, köztük az EUMSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni a 
hitelezési eszköz végrehajtásakor, 
csakúgy, mint az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját is. A tagállamoknak eleget kell 
tenniük a gyermek jogairól és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 
is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést 
annak 9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. A hitelezési eszköz nem támogathat 
olyan tevékenységeket, amelyek 
hozzájárulnak a szegregáció vagy a 
kirekesztés bármely formájához, illetve 
olyan infrastruktúra létrehozását, amely 
nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő 
személyek számára. A hitelezési eszköz 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében kell megvalósítani, valamint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdítása révén, valamint a 
„szennyező fizet” elv, és a Párizsi 
Megállapodás értelmében tett 
kötelezettségvállalások 
figyelembevételével. A belső piac 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozások számára hasznot jelentő 
műveleteknek összhangban kell állniuk az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami 
támogatásokra vonatkozóan lefektetett 
uniós szabályokkal.
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Or. en

Módosítás 15
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
fenntartható energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, az elnéptelenedés 
folyamata elleni küzdelemre, a 
földterületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is, valamint a régiók 
digitális lefedettségére és a szélessávú 
kapcsolatok javítására. Valamennyi 
finanszírozott projektnek illeszkednie kell 
a 2030-ra kitűzött éghajlat-politikai 
célokhoz, ezért a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a szóban forgó projektek 
megfelelőségét a kibocsátás-csökkentéssel 
kapcsolatos célkitűzés szempontjából. Az 
infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, 
amelyek növelik a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet, különösen 
azon régiókban, amelyeket az elmúlt 
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célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

években súlyosan érintettek szélsőséges 
időjárási események. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel, és az éghajlatvédelmi átállás 
hatása miatt nem élvezhették a méltányos 
átállást támogató mechanizmus első 
pillérének – a Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak – előnyeit. Az olyan 
beruházások támogatásával, amelyek nem 
termelnek elegendő bevételt, a hitelezési 
eszköz azt célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kohézióra 
vonatkozó feltétel teljesüljön, és a 
hitelezési eszköz az arra leginkább 
rászoruló régiókat és közösségeket segítse, 
a hitelezési eszköz kapcsán figyelembe kell 
vennie a Covid19-válság számos európai 
régióra gyakorolt pusztító hatásait, 
valamint a vírus egyenlőtlen 
előfordulását.

Or. es

Módosítás 16
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 

(5) Az éghajlatvédelmi átállás által 
legrosszabbul érintett területek gazdasági 
diverzifikációjának és modernizációjának 
fokozása érdekében a hitelezési eszköznek 
a méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak 
megvalósulásához, és a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A 
támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
tiszta, megfizethető és megújuló 
energiával, illetve a környezetbarát és 
dekarbonizált közlekedéssel kapcsolatos 
technológiára és infrastruktúrára, a 
távfűtési hálózatokra, a környezetbarát, 
intelligens és fenntartható mobilitásra, a 
kutatási és innovációs tevékenységekbe – 
többek között az egyetemekbe és az állami 
kutatóintézetekbe – történő, és a fejlett és 
piacképes technológiák átadását 
előmozdító beruházásokra, a 
digitalizációba, a digitális konnektivitásba 
és a digitális innovációba történő 
beruházásokra, ideértve a digitális és 
precíziós gazdálkodást is, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére – amennyiben 
a „szennyező fizet” elv nem alkalmazható 
–,valamint a továbbképzésre és átképzésre, 
az oktatásra és a szociális infrastruktúrára, 
beleértve a szociális lakásokat is. Az 
infrastrukturális fejlesztések olyan 
megoldásokat is magukban foglalhatnak, 
amelyek növelik a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet. Átfogó 
beruházási megközelítést kell előnyben 
részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
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tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. Az érintett területek illetékes 
helyi és regionális hatóságait, gazdasági 
és szociális partnereit, valamint civil 
társadalmi szervezeteit az (EU) … /… [az 
új CPR] rendelet 6. cikkében foglalt 
partnerségi elvvel összhangban be kell 
vonni a hitelezési eszköz által támogatott 
beruházások azonosításának folyamatába. 
A hitelezési eszköz keretében támogatható, 
jelentős pozitív környezeti hatással járó 
beruházások azonosításának elősegítése 
érdekében a környezeti szempontból 
fenntartható gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó uniós taxonómiát kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 17
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak 
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A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

megvalósulásához, és a klímasemleges 
gazdaságra 2040-ig való átállás fejlesztési 
szükségleteinek kielégítéséhez. A 
támogatott beruházások kiterjedhetnek a 
helyi szintű intelligens 
energiarendszerekre, -hálózatokra és -
tárolásra, a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítésére, a magas 
hatékonyságú távfűtési hálózatokra, a 
karbonsemleges mobilitásra, a 
hulladékhierarchiával összhangban 
végzett hulladékgazdálkodásra, a tiszta 
energiára és az energiahatékonysági 
intézkedésekre, beleértve az épületek 
felújítását és átalakítását, a körforgásos 
gazdaságra való átállás támogatására, a 
földterületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére a „szennyező 
fizet” elv betartása mellett, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az ilyen beruházásoknak 
fenntarthatónak kell lenniük és nem 
növelhetik, illetve nem tarthatják fenn a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függést. Az 
olyan beruházások támogatásával, amelyek 
nem termelnek elegendő bevételt, a 
hitelezési eszköz azt célozza, hogy a 
közszektorbeli intézmények számára 
további forrásokat biztosítson az 
éghajlatvédelmi átálláshoz való 
alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
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szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómiát kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 18
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a kazánház-
berendezésekre, a környezetbarát 
mobilitásra – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 192. cikkétől 
eltérve –, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra, 
a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakások felújítását, valamint az 
anyagi javak előállítására irányuló 
tevékenységeknek az Unió területére való 
visszatelepítését is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
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méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Or. fr

Módosítás 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
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és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez.

Or. it

Módosítás 20
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára – ideértve az olyan 
földgázalapú technológiai megoldásokat, 
amelyek lehetővé teszik az alacsonyabb 
kibocsátású gázalapú tüzelőanyagokra 
történő fokozatos áttérést – , a távfűtési 
hálózatokra, a környezetbarát mobilitásra, 
az intelligens hulladékgazdálkodásra, a 
tiszta energiára és az energiahatékonysági 
intézkedésekre, beleértve az épületek 
felújítását és átalakítását, a körforgásos 
gazdaságra való átállás támogatására, a 
földterületek helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
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taxonómia alkalmazható. elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Or. pl

Módosítás 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra és 
vízgazdálkodásra, a tiszta energiára és az 
energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
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összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 22
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, ideértve a szén, a lignit, a 
tőzeg vagy az olajpala helyettesítésére 
szolgáló áthidaló technológiák 
infrastruktúráját, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
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szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

Or. en

Módosítás 23
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 

(5) Az átállás által érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának fokozása 
érdekében a hitelezési eszköznek a 
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méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet. Átfogó beruházási 
megközelítést kell előnyben részesíteni, 
különösen azokon a területeken, ahol 
jelentős átállási igény mutatkozik. Más 
ágazatokba történő beruházások is 
támogathatók, amennyiben azok 
összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.

méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben leírtak szerint a beruházások 
széles körére ki kell terjednie, azzal a 
feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való átállás 
fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez. 
A támogatott beruházások kiterjedhetnek 
az energetikai és közlekedési 
infrastruktúrára, a távfűtési hálózatokra, a 
környezetbarát mobilitásra, az intelligens 
hulladékgazdálkodásra, a tiszta energiára 
és az energiahatékonysági intézkedésekre, 
beleértve az épületek felújítását és 
átalakítását, a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatására, a földterületek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, valamint a 
továbbképzésre és átképzésre, az oktatásra 
és a szociális infrastruktúrára, beleértve a 
szociális lakásokat is. Az infrastrukturális 
fejlesztések olyan megoldásokat is 
magukban foglalhatnak, amelyek növelik a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet és összehangolják a 
válságelhárítási kapacitásokat. Átfogó 
beruházási megközelítést kell előnyben 
részesíteni, különösen azokon a 
területeken, ahol jelentős átállási igény 
mutatkozik. Más ágazatokba történő 
beruházások is támogathatók, amennyiben 
azok összhangban vannak az elfogadott 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekkel. Az olyan beruházások 
támogatásával, amelyek nem termelnek 
elegendő bevételt, a hitelezési eszköz azt 
célozza, hogy a közszektorbeli 
intézmények számára további forrásokat 
biztosítson az éghajlatvédelmi átálláshoz 
való alkalmazkodásból eredő társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások 
kezeléséhez. A hitelezési eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó beruházások azonosításának 
elősegítése érdekében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómia alkalmazható.
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Or. ro

Módosítás 24
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gazdasági, területi és társadalmi 
kohézió fokozására irányuló törekvésével 
összefüggésben a hitelezési eszköznek 
hozzá kell járulnia az egyenlőtlenségek 
felszámolásához, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához, a nemi 
dimenzió érvényesítéséhez, továbbá a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapló megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez az Európai Unióról 
szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkével, az 
EUMSZ 10. cikkével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkével 
összhangban. A hitelezési eszköz 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
érintett érdekelt feleknek kötelezettséget 
kell vállalniuk a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására, és biztosítaniuk kell a 
nőkre gyakorolt hatás figyelembevételét, 
tekintettel arra, hogy őket aránytalanul 
nagy mértékben érinti az éghajlatváltozás 
és az átállási folyamat.

Or. en

Módosítás 25
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és hatékony uniós finanszírozás. A végső 
kedvezményezettek védelme azonban 
elengedhetetlen a hitelezési eszköz által 
támogatott beruházások 
eredményességének biztosításához. A 
helyi és regionális hatóságok nem 
veszíthetik el a nekik biztosított 
finanszírozást a jogállamisággal 
kapcsolatban a tagállamokban fennálló 
általános hiányosságok miatt. Szükség 
esetén a Bizottságnak az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal 
egyetértésben, a kedvezményezettekkel 
együtt átmeneti jelleggel át kell vennie a 
pénzeszközök kezelését a jogállamiságot 
sértő nemzeti kormányoktól.

Or. en

Módosítás 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének a tagállamokban a 
jogállamisággal kapcsolatos általános 
hiányosságok esetén való védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
elvének tiszteletben tartása alapvető 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és hatékony uniós 
finanszírozás.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 27
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
előmozdítása érdekében a tanácsadási 
támogatáshoz szükséges forrásokat is 
biztosítani kell.

(12) A projektek előkészítésének, 
kidolgozásának és végrehajtásának 
előmozdítása érdekében a tanácsadási és 
szakértői támogatáshoz szükséges 
forrásokat is biztosítani kell.

Or. ro

Módosítás 28
Bronis Ropė
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
A .../... rendelet [az új CPR] [102. 
cikkének (2)] bekezdésében 
meghatározottak szerint a kevésbé fejlett 
régiók igényeit is figyelembe kell venni. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, követve a 
szükségletalapú megközelítést és 
előmozdítva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót.

Or. en

Módosítás 29
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
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támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést, előnyben 
részesítve azon kevésbé fejlett régiókat, 
amelyek alacsonyabb közberuházási 
kapacitásokkal rendelkeznek.

Or. es

Módosítás 30
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam részesülhessen a 
támogatási komponensből, létre kell hozni 
egy mechanizmust az első szakaszban 
tiszteletben tartandó, elkülönített nemzeti 
részesedések megállapítására, a Méltányos 
Átállást Támogató Alapról szóló 
rendeletben javasolt elosztási kulcs alapján. 
Annak érdekében azonban, hogy ez a 
célkitűzés összeegyeztethető legyen a 
hitelezési eszköz gazdasági hatása és 
végrehajtása optimalizálásának 
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szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2024. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

szükségességével, az ilyen nemzeti 
allokációk 2025. december 31. után nem 
irányozhatók elő. Ezt követően a 
támogatási komponens céljára 
rendelkezésre álló fennmaradó forrásokat 
előzetesen elkülönített nemzeti részesedés 
nélkül, uniós szinten piaci alapon kell 
biztosítani, biztosítva a beruházások 
kiszámíthatóságát, valamint követve a 
szükségletalapú és regionális 
konvergencia-megközelítést.

Or. it

Módosítás 31
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük az (EU) … /... 
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a 
fenntartható beruházások előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által meghatározott releváns 
kritériumokat, a projektnek a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben leírt 
célkitűzések és fejlesztési szükségletek 
teljesítésére irányuló képességét, az Unió 
2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-
politikai célkitűzéseinek teljesítéséhez és a 
klímasemlegesség 2050-re történő 
eléréséhez való hozzájárulást, a regionális 
és területi konvergencia előmozdításának 
átfogó célkitűzését, valamint a támogatási 
elem jelentőségét a projekt életképessége 
szempontjából. A Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a 
munkaprogramban figyelembe veszik és 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget 
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következetesség. és a nemi dimenzió érvényesítését. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en

Módosítás 32
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
gazdasági, társadalmi és területi 
konvergencia előmozdításának átfogó 
célkitűzését, [a fenntartható beruházások 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] értelmében a környezeti 
szempontból fenntartható beruházás 
meghatározására vonatkozó 
kritériumokat, valamint a támogatási elem 
jelentőségét a projekt életképessége 
szempontjából. Az e rendelet által 
létrehozott uniós támogatás így csak azon 
tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 



PE655.979v01-00 34/78 AM\1212059HU.docx

HU

következetesség. pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. en

Módosítás 33
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából, 
továbbá az európai zöld megállapodásban 
foglalt éghajlati célokkal kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalásokat. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. es
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Módosítás 34
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának átfogó célkitűzését, 
valamint a támogatási elem jelentőségét a 
projekt életképessége szempontjából. Az e 
rendelet által létrehozott uniós támogatás 
így csak azon tagállamok számára 
bocsátható rendelkezésre, amelyek 
legalább egy méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervet elfogadtak. A munkaprogram 
és a pályázati felhívások figyelembe veszik 
a tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

(14) A munkaprogramban és a pályázati 
felhívásokban konkrét támogathatósági és 
odaítélési feltételeket kell meghatározni. E 
támogathatósági és odaítélési feltételeknek 
figyelembe kell venniük a projekt 
relevanciáját a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben leírt 
fejlesztési szükségletek összefüggésében, a 
regionális és területi konvergencia 
előmozdításának és régiók közötti 
fejlesztési hiányosságok csökkentésének 
átfogó célkitűzését, valamint a támogatási 
elem jelentőségét a projekt életképessége 
szempontjából. Az e rendelet által 
létrehozott uniós támogatás így csak azon 
tagállamok számára bocsátható 
rendelkezésre, amelyek legalább egy 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet elfogadtak. A munkaprogram és a 
pályázati felhívások figyelembe veszik a 
tagállamok által benyújtott, méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveket is 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus különböző pillérei között 
biztosított legyen a koherencia és 
következetesség.

Or. ro

Módosítás 35
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban, az ilyen 
támogatásokat a körülményeknek 
megfelelően kell alakítani. Figyelembe 
véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókban működő 
közszektorbeli intézmények általában 
alacsonyabb közberuházási kapacitással 
rendelkeznek, az ilyen szervezeteknek 
nyújtott hitelekre alkalmazott támogatási 
rátáknak viszonylag magasabbnak kell 
lenniük.

(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban és azok 
mindegyikének az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások csökkentésével kapcsolatos 
megfelelőségét, az ilyen támogatásokat a 
körülményeknek megfelelően kell 
alakítani. Figyelembe véve, hogy az [új 
CPR] rendelet 102. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott kevésbé 
fejlett régiókban működő közszektorbeli 
intézmények általában alacsonyabb 
közberuházási kapacitással rendelkeznek, 
az ilyen szervezeteknek nyújtott hitelekre 
alkalmazott támogatási rátáknak 
viszonylag magasabbnak kell lenniük.

Or. es

Módosítás 36
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban, az ilyen 
támogatásokat a körülményeknek 
megfelelően kell alakítani. Figyelembe 
véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókban működő 
közszektorbeli intézmények általában 
alacsonyabb közberuházási kapacitással 
rendelkeznek, az ilyen szervezeteknek 
nyújtott hitelekre alkalmazott támogatási 
rátáknak viszonylag magasabbnak kell 
lenniük.

(16) Mivel a támogatási komponensnek 
tükröznie kell a régiók eltérő fejlesztési 
igényeit a tagállamokban, az ilyen 
támogatásokat a körülményeknek 
megfelelően kell alakítani. Figyelembe 
véve, hogy az [új CPR] rendelet 102. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókban, az EUMSZ 349. 
cikkében meghatározott legkülső 
régiókban, valamint a vidéki, a ritkán 
lakott és az elnéptelenedett területeken 
működő közszektorbeli intézmények 
általában alacsonyabb közberuházási 
kapacitással rendelkeznek, az ilyen 
szervezeteknek nyújtott hitelekre 
alkalmazott támogatási rátáknak 
viszonylag magasabbnak kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 37
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés. A költségvetési 
rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az 
uniós finanszírozási programok 
végrehajtása során a koherencia biztosítása 
érdekében a költségvetési rendeletet 
alkalmazni kell az e hitelezési eszköz 
keretében nyújtott támogatási komponensre 
és a tanácsadási támogatás forrásaira.

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés. A Bizottságnak, 
miután értesítette az érintett tagállamot az 
uniós támogatás csökkentéséről vagy 
megszüntetéséről, közölnie kell a 
Tanáccsal és az Európai Parlamenttel a 
csökkentés vagy megszüntetés indokait. A 
költségvetési rendelet megállapítja az uniós 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
szabályokat. Az uniós finanszírozási 
programok végrehajtása során a koherencia 
biztosítása érdekében a költségvetési 
rendeletet alkalmazni kell az e hitelezési 
eszköz keretében nyújtott támogatási 
komponensre és a tanácsadási támogatás 
forrásaira.

Or. en

Módosítás 38
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés. A költségvetési 
rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az 
uniós finanszírozási programok 
végrehajtása során a koherencia biztosítása 
érdekében a költségvetési rendeletet 
alkalmazni kell az e hitelezési eszköz 
keretében nyújtott támogatási komponensre 
és a tanácsadási támogatás forrásaira.

(18) A végrehajtás felgyorsítása és az 
erőforrások időben történő 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
rendeletnek meg kell határoznia a 
támogatási megállapodásokba foglalandó 
konkrét biztosítékokat. E célkitűzésre 
tekintettel a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy az arányosság elvével 
összhangban csökkentse vagy 
megszüntesse az uniós támogatást, 
amennyiben a projekt végrehajtása terén 
nem történt előrelépés, valamint a kitűzött 
kibocsátás-csökkentési célokkal 
kapcsolatos megfelelőség hiánya esetén. A 
költségvetési rendelet megállapítja az uniós 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
szabályokat. Az uniós finanszírozási 
programok végrehajtása során a koherencia 
biztosítása érdekében a költségvetési 
rendeletet alkalmazni kell az e hitelezési 
eszköz keretében nyújtott támogatási 
komponensre és a tanácsadási támogatás 
forrásaira.

Or. es

Módosítás 39
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
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kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, teljes 
mértékben együtt kell működnie az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, (az 
(EU) 2017/1939 rendelet szerinti 
megerősített együttműködésben részt vevő 
tagállamok tekintetében) és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

Or. en

Módosítás 40
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

(19) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel, valamint a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, 
ideértve a csalást, az eltűnt, jogtalanul 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
kiszabását. Az észlelt szabálytalanságokról 
értesíteni kell a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel és a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármely más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bűncselekményeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, teljes mértékben 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, (az (EU) 2017/1939 
rendelet szerinti megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
tekintetében) az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek is ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.
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Or. en

Módosítás 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 42
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
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21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 
eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
hatásköröket kell ruházni a rendelkezésre 
álló, a hitelezési eszköz teljes pénzügyi 
keretösszegének arányában kifejezett 
nemzeti előirányzatoknak az egyes 
tagállamok számára történő meghatározása 
céljából.

Or. es

Módosítás 43
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban.
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eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

Or. en

Módosítás 44
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 
eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

(21) A hitelezési eszköz vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban.

Or. en

Módosítás 45
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hitelezési eszköz vissza nem (21) A hitelezési eszköz vissza nem 
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térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2024. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 
eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

térítendő támogatásra vonatkozó 
komponense megfelelő pénzügyi keretének 
2025. december 31-ig történő 
meghatározása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
rendelkezésre álló, a hitelezési eszköz 
teljes pénzügyi keretösszegének arányában 
kifejezett nemzeti előirányzatoknak az 
egyes tagállamok számára történő 
meghatározása céljából, a [MÁTA-
rendelet] rendelet I. mellékletében 
meghatározott módszerrel összhangban. A 
végrehajtási hatásköröket komitológiai 
eljárás nélkül kell átruházni, mivel a 
részesedések közvetlenül egy előre 
meghatározott számítási módszer 
alkalmazásából származnak.

Or. it

Módosítás 46
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósítása és a 
2040-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 47
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
legkésőbb 2050-ig teljesítendő 
klímasemleges uniós gazdaságra való 
átállás folyamatából, valamint a 2030-as 
éghajlat-politikai célkitűzésekből adódóan 
súlyos társadalmi, környezeti és gazdasági 
kihívásokkal szembesülnek.

Or. es

Módosítás 48
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek az 
Unió 2030-ra vonatkozó energia- és 
éghajlat-politikai céljai megvalósítása és a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges 
gazdaságra való átállás folyamatából 
adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 49
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 

A hitelezési eszköz támogatást nyújt 
azoknak az uniós területeknek, amelyek a 
2050-ben induló klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás folyamatából 
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adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

adódóan súlyos társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásokkal szembesülnek.

Or. en

Módosítás 50
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként hoztak létre, és amellyel a 
hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként hoztak létre – ideértve a 
köz- és magánszféra közötti partnerségi 
megállapodások keretében 
magánszektorbeli partnerként eljáró 
vállalkozókat –, és amellyel a hitelezési 
eszköz keretében támogatási megállapodást 
írtak alá;

Or. pl

Módosítás 51
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként hoztak létre, és amellyel a 
hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

2. „kedvezményezett”: olyan 
közszektorbeli jogalany, amelyet valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként, vagy a közszektorbeli 
jogalannyal a köz- és magánszféra közötti 
partnerségi megállapodás keretében 
együttműködő magánszektorbeli 
jogalanyként hoztak létre, és amellyel a 
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hitelezési eszköz keretében támogatási 
megállapodást írtak alá;

Or. en

Módosítás 52
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban létrehozott és a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban, az érintett területek 
illetékes helyi és regionális hatóságaival 
közösen és az (EU) … /… [az új CPR] 
rendelet 6. cikkében meghatározott 
partnerségi elvnek megfelelően 
létrehozott, valamint a Bizottság által 
jóváhagyott terv;

Or. en

Módosítás 53
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban létrehozott és a 
Bizottság által jóváhagyott terv;

5. „méltányos átállásra vonatkozó 
területi terv”: az érintett terület illetékes 
helyi és regionális hatóságaival és 
érdekelt feleivel közösen, a [MÁTA-
rendelet] 7. cikkével összhangban 
létrehozott és a Bizottság által jóváhagyott 
terv;

Or. en
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Módosítás 54
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára, 
valamint hozzájárulás az Unió 2030-ra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzéseinek teljesítéséhez és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréshez, összhangban a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 55
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése az Unió 2030-ra vonatkozó 
energia- és éghajlat-politikai célkitűzései 
elérésének és a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése a tagállamok által a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
a partnerségi elv betartásával készített, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott uniós területek 
javára.
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Or. en

Módosítás 56
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése a tagállamok által a 
[MÁTA-rendelet] 7. cikkével összhangban 
készített, méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben meghatározott uniós 
területek javára.

Or. en

Módosítás 57
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való átállás folyamatából eredő súlyos 
társadalmi-gazdasági kihívások kezelése a 
tagállamok által a [MÁTA-rendelet] 7. 
cikkével összhangban készített, méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
meghatározott uniós területek javára.

(1) A hitelezési eszköz általános 
célkitűzése a klímasemleges gazdaságra 
való progresszív átállás folyamatából eredő 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívások 
kezelése a tagállamok által a [MÁTA-
rendelet] 7. cikkével összhangban készített, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott uniós területek 
javára.

Or. ro

Módosítás 58
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Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának. Különös 
figyelmet kell fordítani a .../... rendelet [az 
új CPR] [102. cikkének (2)] bekezdésében 
meghatározott kevésbé fejlett régiókra.

Or. en

Módosítás 59
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az 
olyan, környezeti szempontból 
fenntartható projektek finanszírozását, 
amelyek nem generálnak elegendő saját 
bevételt, és amelyeket az uniós 
költségvetésből származó vissza nem 
térítendő támogatás nélkül nem 
finanszíroznának.

Or. es
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Módosítás 60
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt, és 
amelyeket az uniós költségvetésből 
származó vissza nem térítendő támogatás 
nélkül nem finanszíroznának.

(2) A hitelezési eszköz egyedi 
célkitűzése, hogy fokozza az olyan 
közszektorbeli beruházásokat, amelyek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben meghatározott régiók fejlesztési 
igényeit elégítik ki, megkönnyítve az olyan 
projektek finanszírozását, amelyek nem 
generálnak elegendő saját bevételt a 
beruházási költségek fedezésére.

Or. en

Módosítás 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hitelezési eszköz ezenkívül 
előmozdítja majd a klímasemleges, 
környezeti szempontból fenntartható és 
gazdaságos, valamint társadalmilag 
igazságos gazdaságra való átállást, 
biztosítva az Unió területei közötti 
társadalmi kohéziót.

Or. es

Módosítás 62
Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 
rendelet] [20.] cikkével létrehozott 
InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak 
és végrehajtási módszereinek megfelelően 
kell nyújtani.

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási és szakértői támogatást 
nyújtson a támogatható projektek 
előkészítéséhez, kidolgozásához és 
végrehajtásához. A tanácsadási támogatást 
az [InvestEU rendelet] [20.] cikkével 
létrehozott InvestEU Tanácsadó Platform 
szabályainak és végrehajtási módszereinek 
megfelelően kell nyújtani.

Or. ro

Módosítás 63
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett egyedi 
célkitűzés elérése érdekében e rendelet 
célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 
rendelet] [20.] cikkével létrehozott 
InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak 
és végrehajtási módszereinek megfelelően 
kell nyújtani.

(3) A (2) és (2a) bekezdésben említett 
egyedi célkitűzések elérése érdekében e 
rendelet célja továbbá, hogy szükség esetén 
tanácsadási támogatást nyújtson a 
támogatható projektek előkészítéséhez, 
kidolgozásához és végrehajtásához. A 
tanácsadási támogatást az [InvestEU 
rendelet] [20.] cikkével létrehozott 
InvestEU Tanácsadó Platform szabályainak 
és végrehajtási módszereinek megfelelően 
kell nyújtani.

Or. es

Módosítás 64
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, valamint a finanszírozási 
partnerek igazgatási kiadásait és díjait.

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, a kommunikációt és a 
beruházók láthatóságának növelését, 
valamint a finanszírozási partnerek 
igazgatási kiadásait és díjait.

Or. ro

Módosítás 65
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, valamint a finanszírozási 
partnerek igazgatási kiadásait és díjait.

(5) Az (1) bekezdésben említett 
források legfeljebb 2 %-a használható fel a 
hitelezési eszköz végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, 
tájékoztatási, kommunikációs, reklám- és 
értékelési tevékenységekre, beleértve a 
vállalati információs és technológiai 
rendszereket, valamint a finanszírozási 
partnerek igazgatási kiadásait.

Or. en

Módosítás 66
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Hozzáférés a forrásokhoz

(1) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltételeként kell megszabni a 
klímasemlegesség 2050-re történő 
elérésére vonatkozó nemzeti célkitűzés 
elfogadását. Azon tagállamok esetében, 
amelyek még nem vállaltak kötelezettséget 
a klímasemlegesség elérésére vonatkozó 
nemzeti célkitűzés teljesítésére, nemzeti 
allokációiknak csak 50%-át szabadítják 
fel, míg a fennmaradó 50%-ot azután kell 
rendelkezésre bocsátani, miután 
elfogadták ezt a célt.
(2) A hitelezési eszközhöz való hozzáférés 
feltételeként kell megszabni a 
jogállamiság elvének tiszteletben tartását, 
amely alapvető előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és 
hatékony uniós finanszírozásnak, 
valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartását, ideértve az olyan kisebbségek, 
mint az LMBTI-személyek jogait, 
amelyeket több tagállamban is aláásnak 
az LMBTI-mentes övezetek 
létrehozásának következményeként. A 
Bizottságnak vissza kell utasítania az 
olyan helyi hatóságoktól érkező 
kérelmeket, amelyek „LMBTI-
mentességre” vonatkozó nyilatkozatokat 
fogadtak el.

Or. en

Módosítás 67
Mathilde Androuët

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

2. A hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatást a költségvetési 
rendelettel összhangban közvetlen 
irányítással kell végrehajtani.

törölve

Or. fr

Módosítás 68
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkésőbb 2024. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.

(2) A legkésőbb 2027. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.

Or. en

Módosítás 69
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkésőbb 2024. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.

(2) A legkésőbb 2025. december 31-én 
meghirdetett pályázati felhívások alapján 
odaítélt támogatások esetében a valamely 
tagállamban támogatható projektekre 
odaítélt uniós támogatás nem haladhatja 
meg a Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
elfogadandó határozatban meghatározott 
nemzeti részarányokat.
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Or. it

Módosítás 70
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor különös figyelmet kell 
fordítani a .../... rendelet [az új CPR] [102. 
cikkének (2)] bekezdésében meghatározott 
kevésbé fejlett régiókra és figyelembe kell 
venni, hogy biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
előmozdítását.

Or. en

Módosítás 71
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
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odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását, előnyben 
részesítve a kevésbé fejlett régiókhoz 
tartozó területeket.

Or. es

Módosítás 72
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

(3) A 2026. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

Or. it

Módosítás 73
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 

3. A 2025. január 1-jétől kezdődően 
meghirdetett pályázati felhívások keretében 
odaítélt támogatások esetében a 
támogatható projekteknek odaítélt uniós 
támogatást előzetesen elkülönített nemzeti 
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részesedés nélkül, uniós szinten kompetitív 
alapon kell nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

részesedés nélkül, uniós szinten kell 
nyújtani a fennmaradó források 
kimerüléséig. Az ilyen támogatások 
odaítélésekor figyelembe kell venni, hogy 
biztosítani kell a beruházások 
kiszámíthatóságát és a regionális 
konvergencia előmozdítását.

Or. fr

Módosítás 74
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, valamint a .../... rendelet 
[az új CPR] [102. cikkének (2)] 
bekezdésében meghatározott kevésbé 
fejlett régiók igényeinek 
figyelembevételével az átcsoportosítási 
tényező alkalmazását a rendelkezésre álló 
összes forrás százalékos arányában.

Or. en

Módosítás 75
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 

(4) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján határozatot fogad 
el, amelyben megállapítja a [MÁTA-
rendelet] I. mellékletében meghatározott 
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alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

módszer alkalmazása alapján az egyes 
tagállamokra eső részesedést, a 
rendelkezésre álló összes forrás százalékos 
arányában.

Or. es

Módosítás 76
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el, amelyben 
megállapítja a [MÁTA-rendelet] I. 
mellékletében meghatározott módszer 
alkalmazása alapján az egyes tagállamokra 
eső részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 17. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amelyben megállapítja a 
[MÁTA-rendelet] I. mellékletében 
meghatározott módszer alkalmazása 
alapján az egyes tagállamokra eső 
részesedést, a rendelkezésre álló összes 
forrás százalékos arányában.

Or. en

Módosítás 77
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez hozzájáruló és az 
alábbiakban meghatározott valamennyi 
feltételnek megfelelő projektek jogosultak 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatásra:

Kizárólag a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez közvetlenül hozzájáruló és 
az alábbiakban meghatározott valamennyi 
feltételnek megfelelő projektek jogosultak 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatásra:

Or. en
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Módosítás 78
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez hozzájáruló és az 
alábbiakban meghatározott valamennyi 
feltételnek megfelelő projektek jogosultak 
a hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatásra:

Kizárólag a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez hozzájáruló és az 
alábbiakban meghatározott bizonyos 
feltételeknek megfelelő projektek 
jogosultak a hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatásra:

Or. fr

Módosítás 79
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, hozzájárulnak az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseinek 
teljesítéséhez és a klímasemlegesség 2050-
ig történő eléréshez, és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervben 
meghatározott területek javát szolgálják, 
még akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Or. en

Módosítás 80
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági, demográfiai vagy környezeti 
kihívások kezelése terén, és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervben 
meghatározott területek javát szolgálják, 
még akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Or. es

Módosítás 81
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra való átállás 
folyamatából adódó súlyos társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezelése terén, és a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervben meghatározott 
területek javát szolgálják, még akkor is, ha 
nem ezeken a területeken találhatók;

a) a projektek mérhető hatást érnek el 
a klímasemleges gazdaságra 2040-ig való 
átállás folyamatából adódó súlyos 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti 
kihívások kezelése terén, és a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervben 
meghatározott területek javát szolgálják, 
még akkor is, ha nem ezeken a területeken 
találhatók;

Or. en

Módosítás 82
Bronis Ropė

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

aa) a projektek a [fenntartható 
beruházások előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet] által 
meghatározott kritériumoknak 
megfelelően környezeti szempontból 
fenntarthatók;

Or. en

Módosítás 83
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

törölve

Or. en

Módosítás 84
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

törölve

Or. pl

Módosítás 85
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

törölve

Or. en

Módosítás 86
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban, vagy elégtelen 
támogatásban részesülnek;

Or. ro

Módosítás 87
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek semmilyen más uniós 
program keretében nem részesülnek 
támogatásban;

b) a projektek kiegészítik a többi uniós 
program keretében nyújtott támogatást, és 
azokkal szinergiákat teremtenek;

Or. en

Módosítás 88
Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projektek célja az embereknek a 
régióba történő visszatérésével összefüggő 
területek rehabilitációja és 
újraszocializációja;

Or. en

Módosítás 89
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projektek biztosítják, hogy 
tevékenységük nem jár munkahelyek, tőke 
és termelési folyamatok egyik tagállamból 
egy másikba való áthelyezésével.

Or. es

Módosítás 90
Bronis Ropė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszköz nem támogathat a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
szállításával, tárolásával vagy égetésével 
kapcsolatos beruházásokat.

Or. en

Módosítás 91
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszközből az (EU) .../... 
rendelet [MÁTA-rendelet] [5.] cikke 
alapján kizárt tevékenységek nem 
részesülhetnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 92
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 197. cikkében 
meghatározott kritériumoktól függetlenül e 
rendelet értelmében potenciális 
kedvezményezettként csak a valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként létrehozott közszektorbeli 
jogalanyok pályázhatnak.

A költségvetési rendelet 197. cikkében 
meghatározott kritériumoktól függetlenül e 
rendelet értelmében potenciális 
kedvezményezettként csak a valamely 
tagállamban közjogi szervként vagy a 
magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot 
ellátó szervként létrehozott közszektorbeli 
jogalanyok pályázhatnak, ideértve a köz- 
és magánszféra közötti partnerségi 
megállapodások keretében 
magánszektorbeli partnerként eljáró 
vállalkozókat.

Or. pl

Módosítás 93
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az 
1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott olyan 
NUTS 2 szintű régiókban található 
projektek esetében, ahol az egy főre jutó 
GDP nem haladja meg az EU-27 átlagos 
GDP-jének 75 %-át az [új CPR] rendelet 
[102. cikkének (2) bekezdésében] 
említettek szerint, a támogatás összege 
nem haladhatja meg a finanszírozási 
partner által nyújtott hitel összegének 
30 %-át.

Or. en

Módosítás 94
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át. Az 
EUMSZ 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiókban végrehajtott projektek 
esetében a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25 %-át.

Or. en
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Módosítás 95
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, továbbá az olyan átmeneti 
régiókban végrehajtott projektek esetében, 
ahol a GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 
75–100 %-a között van, és amelyeket a 
2014–2020-as pénzügyi keret „lemaradó 
régióként” sorolt be, a támogatás összege 
nem haladhatja meg a finanszírozási 
partner által nyújtott hitel összegének 25 
%-át.

Or. pl

Módosítás 96
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 

2. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
1, 2 vagy 3 szintű régiókban található 
projektek esetében, ahol az egy főre jutó 
GDP nem haladja meg az EU-27 átlagos 
GDP-jének 75 %-át az [új CPR] rendelet 
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cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

[102. cikkének (2) bekezdésében] 
említettek szerint, a támogatás összege 
nem haladhatja meg a finanszírozási 
partner által nyújtott hitel összegének 20 
%-át.

Or. fr

Módosítás 97
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20 %-át.

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25 %-át.

Or. en

Módosítás 98
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 

(2) A támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
hitel összegének 15 %-át. Az olyan NUTS 
2 szintű régiókban található projektek 
esetében, ahol az egy főre jutó GDP nem 
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haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 20%-át.

haladja meg az EU-27 átlagos GDP-jének 
75 %-át az [új CPR] rendelet [102. 
cikkének (2) bekezdésében] említettek 
szerint, a támogatás összege nem 
haladhatja meg a finanszírozási partner 
által nyújtott hitel összegének 25 %-át.

Or. en

Módosítás 99
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 131. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 
megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított két éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

(1) A költségvetési rendelet 131. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 
megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított három éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

Or. en

Módosítás 100
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 131. (1) A költségvetési rendelet 131. 
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cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 
megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított két éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
indokokon túl, a finanszírozási partnerrel 
folytatott konzultációt követően a vissza 
nem térítendő támogatás összege 
csökkenthető, vagy a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó megállapodás 
megszüntethető, ha a támogatási 
megállapodás aláírásának időpontjától 
számított három éven belül nem írták alá a 
gazdaságilag legjelentősebb 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, 
amennyiben a támogatási megállapodás 
értelmében ilyen szerződés megkötését 
tervezik.

Or. pl

Módosítás 101
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás mértéke csökkenthető, illetve 
a támogatás megszüntethető, ha a félidős 
értékelés során az e rendelet 3. cikkében 
foglalt célkitűzéseknek való megfelelőség 
terén hiányosságokra derül fény.

Or. es

Módosítás 102
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 

A hitelezési eszközt a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban 
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létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A munkaprogramok e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével és 6. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
meghatározzák az egyes tagállamok 
számára a források nemzeti részarányát, 
beleértve a kiegészítő forrásokat is.

létrehozott munkaprogramok révén kell 
végrehajtani. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e munkaprogramok 
elfogadásáról. A munkaprogramoknak 
meg kell határozniuk a támogathatósági 
feltételeket és az odaítélési kritériumokat 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
.../... rendeletében [a fenntartható 
beruházások előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendeletben] 
meghatározott vonatkozó kritériumok 
figyelembevételével, azt, hogy a projekt 
képes-e a méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben leírt célokat elérni és a 
fejlesztési szükségleteket kielégíteni, 
hozzájárul-e az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energia-politikai 
célkitűzéseinek teljesítéséhez és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez, előmozdítja-e a regionális és 
területi konvergencia átfogó célkitűzését, 
valamint, hogy a támogatási elem 
mennyire jelentős a projekt életképessége 
szempontjából. A Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a 
munkaprogramban figyelembe veszik és 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget 
és a nemi dimenzió érvényesítését. A 
munkaprogramok e rendelet 4. cikkének 
(1) bekezdésével és 6. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban meghatározzák 
az egyes tagállamok számára a források 
nemzeti részarányát, beleértve a kiegészítő 
forrásokat is.

Or. en

Módosítás 103
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja az (1) bekezdésben említett 
mutatókra vonatkozó adatok hatékony, 
eredményes és időben történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek a 
finanszírozási partnerekkel 
együttműködve a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják az e mutatókra vonatkozó 
adatokat.

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja az (1) bekezdésben említett 
mutatókra vonatkozó adatok hatékony, 
eredményes és időben történő 
összegyűjtését. A kedvezményezettek a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják az e 
mutatókra vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 104
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletnek az (1) 
bekezdésben említett mutatók módosítása 
révén történő módosítására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 105
Cristina Maestre Martín De Almagro

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Értékelés és felülvizsgálat

Or. es

Módosítás 106
Cristina Maestre Martín De Almagro
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2025. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez.

(2) A hitelezési eszköz időközi 
értékelését 2025. június 30-ig kell 
elvégezni, amikorra várhatóan elegendő 
információ áll majd rendelkezésre a 
hitelezési eszköz végrehajtásáról. Az 
értékelésnek különösen azt kell bemutatnia, 
hogy a hitelezési eszköz keretében nyújtott 
uniós támogatás hogyan járult hozzá a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveket végrehajtó területek 
szükségleteinek kielégítéséhez, valamint 
hogy hozzájárultak-e a 
kibocsátáscsökkentéshez, az uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az 
európai zöld megállapodásban foglalt 
célkitűzésekkel kapcsolatos vonatkozó 
információkkal.
A Bizottság legkésőbb a következő 
többéves pénzügyi keret félidős 
értékelésének végéig felülvizsgálja a 
méltányos átállást támogató mechanizmus 
keretében a közszektor számára nyújtott 
hitelkeret végrehajtását, és értékeli, hogy 
helyénvaló-e annak módosítása az 
(EU) 2020/... rendeletnek [taxonómiai 
rendeletnek], az (EU) 2020/… rendeletben 
[európai klímarendeletben] foglalt uniós 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek és a 
fenntartható finanszírozásról szóló 
cselekvési terv végrehajtása alakulásának 
megfelelően. Ennek alapján a Bizottság – 
esetlegesen jogalkotási javaslatokkal 
együtt – jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. es

Módosítás 107
Cristina Maestre Martín De Almagro
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A végrehajtási időszak végén, de 
legkésőbb 2031. december 31-ig végleges 
értékelő jelentést kell készíteni a hitelezési 
eszköz eredményeiről és hosszú távú 
hatásairól.

(3) A végrehajtási időszak végén, de 
legkésőbb 2031. december 31-ig végleges 
értékelő jelentést kell benyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
hitelezési eszköz eredményeiről és hosszú 
távú hatásairól annak megállapításához, 
hogy a finanszírozott projektek 
hozzájárultak-e az azokat kidolgozó 
régiók gazdasági, társadalmi, demográfiai 
és környezeti kihívásainak kezeléséhez.

Or. es

Módosítás 108
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az időközi és a végleges jelentés 
keretében értékelni kell az Unió 2030-ra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzéseinek teljesítéséhez és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez való hozzájárulást, valamint a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott 
támogatás társadalmi és gazdasági 
hatását, a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásra kiterjedően.

Or. en

Módosítás 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. 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 az 14. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
2028. december 31-ig terjedő időszakra 
szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 14. cikkben 
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.

Or. en

Módosítás 110
Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
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18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek, a nemzeti és 
regionális hatóságok támogatásával 
biztosítják a hitelezési eszköz keretében 
nyújtott uniós támogatás láthatóságát, 
különösen a projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

Or. en

Módosítás 111
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási partnerek biztosítják a 
hitelezési eszköz keretében nyújtott uniós 
támogatás láthatóságát, különösen a 
projektek és eredményeik 
népszerűsítésekor, azáltal, hogy célzott 
információkat juttatnak el többféle 
közönségnek különböző kommunikációs 
csatornákon keresztül, köztük a médiának, 
a közösségi hálózatoknak és a 
nyilvánosságnak.

Or. ro

Módosítás 112
Krzysztof Hetman

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

(1a) Az uniós támogatással kapcsolatos 
tájékoztatást egyértelmű, elérhető és vonzó 
módon, többféle kommunikációs csatorna 
használatával kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 113
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 
projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 
projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban, és egyedi módszereket 
használ annak mérésére, hogy az 
üzenetek milyen mértékben jutottak el a 
nyilvánossághoz.  A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Or. ro

Módosítás 114
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel, a finanszírozott 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
hitelezési eszközzel kapcsolatban, továbbá 
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projektekkel és azok eredményeivel 
kapcsolatban. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

biztosítja a finanszírozott projektekkel és 
azok eredményeivel kapcsolatos 
információk átláthatóságát és az ilyen 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférést. A hitelezési eszközhöz 
allokált pénzügyi forrásokat az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 115
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. az éghajlatvédelmi átállás által 
érintett régiók elnéptelenedésének 
kezelése 

Or. ro


