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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0022),

– tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0007/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére, 1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére, 2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C ... A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politika keretében rendelkezésre álló 
forrásokat. A MÁTA létrehozásának nem 
szabad az (EU).../... [új CPR] rendelet 
által fedezett alapok csökkentéséhez vagy 
átcsoportosításához vezetnie.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament számos alkalommal egyértelművé tette, hogy az Európai Unió 
ambiciózus politikai célkitűzéseit ambiciózus költségvetéssel kell elérni. Az új alap 
létrehozása nem vezethet az Unió regionális politikájához tartozó egyéb alapvető eszközök 
csökkentéséhez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás az összes tagállamot kihívás elé 
állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd 
azon tagállamok számára, amelyek jelentős 
mértékben támaszkodnak fosszilis 
tüzelőanyagokra vagy a 
klímasemlegességre való áttérés nyomán 
fokozatosan megszüntetendő vagy 
átalakítandó kibocsátásintenzív ipari 
tevékenységekre, illetve amelyek nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi 
eszközökkel. E tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani azokra a szigetekre 
vagy távol eső területekre, amelyek kis 
népessége számára nehezebb a 
klímasemlegességre való áttérés 
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képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

megvalósítása. A Méltányos Átállást 
Támogató Alapnak ennélfogva az összes 
tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi 
eszközeit annak megfelelően kell elosztani, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
képesek finanszírozni a 
klímasemlegességre való átállás 
kezeléséhez szükséges beruházásokat.

Or. en

Indokolás

A MÁTA célja, hogy támogassa az átmenetet azokban a régiókban, amelyek gazdasági és 
társadalmi jólétük érdekében a nyersanyag-kitermelő iparágakra vagy a nehéziparra 
támaszkodnak. Fontos azonban, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a szigeteket vagy távoli 
régiókat, amelyek gyakran nem kapcsolódnak az általános energiainfrastruktúrához, és a 
villamos energia tekintetében autonóm dízel- vagy benzingenerátorokra támaszkodhatnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a 
beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a 
MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
beruházások listájának a zöld 
megállapodás céljainak 
figyelembevételével tartalmaznia kell a 
helyi gazdaságokat támogató és hosszú 
távon fenntartható beruházásokat. A 
finanszírozásban részesülő projekteknek 
hozzá kell járulniuk a klímasemleges és 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A 
hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a 
tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés 
vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 

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

és idővel a foglalkoztatási szint ennek 
megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a szakképzett 
foglalkoztatás fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania. Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait. 
Ezeknek a beruházásoknak lehetővé kell 
tenniük a szakértelem és az elemzés 
költségeinek finanszírozását is annak 
érdekében, hogy elősegítsék a meglévő, jól 
működő vállalkozások sikeres 
átalakítására vonatkozó célok elérését.

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

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

Or. en

Indokolás

A zöld gazdaságra való átállás kulcsfontosságú célkitűzés Európa számára. Ez az alap 
jelentős mértékben hozzá fog járulni ehhez a célhoz. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az 
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átállásnak fokozatosnak kell lennie, hogy a lehető legkevésbé boruljon fel a gazdasági és 
társadalmi egyensúly. Különös figyelmet kell fordítani a szóban forgó ágazatokban képzett 
munkavállalók készségeinek újrafelhasználására és átalakítására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak 
leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme 
érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az 
érintett munkavállalók továbbképzésére és 
átképzésére azzal a céllal, hogy segítse 
őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez 
való alkalmazkodásban, illetve hogy a zöld 
gazdaság céljaira alkalmas új 
képességeket sajátítsanak el, továbbá 
munkakeresési segítséget nyújtson az 
álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív 
munkaerőpiaci befogadásukhoz.

Or. en

Indokolás

Az érintett munkavállalók képzése különösen fontos ahhoz, hogy a jövőben is aktívak 
maradhassanak a munkaerőpiacon.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek 
gazdasági diverzifikációjának 
megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak 
támogatnia kell a kkv-kba történő 
termelőberuházásokat. Termelőberuházás 
alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe 
vagy immateriális javakba való 
beruházások értendők, amelyek célja 

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

termékek és szolgáltatások előállítása, 
hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz 
és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, ha emellett 
a munkahelyek átállás következtében 
történő megszűnése jelentős számú 
munkahely létrehozásával vagy védelmével 
jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, 
illetve nem annak az eredménye. A 
meglévő ipari létesítményekbe – többek 
között az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekbe – történő beruházások 
abban az esetben engedélyezhetők, ha azok 
hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó 
klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, 
és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv14 
alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan 
megállapított referenciaértékektől, továbbá 
jelentős számú munkahely védelmét 
eredményezik. Az ilyen beruházásokat 
ennek megfelelően indokolni kell a 
méltányos átállásra vonatkozó releváns 
területi tervben. A belső piac és a kohéziós 
politika integritásának védelme érdekében 
a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak 
összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 
108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel az 
ezekből következő változásokra, valamint 
a változások által megkövetelt 
intézkedésekre. A kivételnek lehetővé kell 
tennie az olyan térségek gazdasági 
fejlődésének támogatását, amelyekben 
rendkívül alacsony az életszínvonal vagy 
jelentős az alulfoglalkoztatottság, 
valamint a legkülső régiók gazdasági 
fejlődésének támogatását is, ezek 
strukturális, gazdasági és társadalmi 
helyzetére tekintettel.

_______________ ________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 

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

rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió egyes területein az állami támogatásra vonatkozó szabályok lehetővé teszik, 
hogy a támogatást olyan vállalkozások kapják, amelyek nem kkv-k. Ide tartoznak a különösen 
szegény területek, a magas munkanélküliséggel küzdő területek és a legkülső régiók.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokat rugalmasan 
kell alkalmazni az átmeneti támogatásra 
jogosult régiókban a magánberuházások 
elősegítése érdekében. Ennek során 
figyelembe kell venni a támogatásra 
jogosult régiók szerkezeti átalakításának 
problémáit annak biztosítása érdekében, 
hogy e régiók elegendő rugalmasságot 
kapjanak projektjeik társadalmi és 
gazdasági szempontból életképes módon 
történő végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A kkv-któl eltérő vállalkozásokba 
irányuló termelőberuházások támogatása 
a MÁTA-n keresztül nem korlátozódhat az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és 
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c) pontja szerint alkalmazandó állami 
támogatási szabályok értelmében állami 
támogatásra jogosult területekre. 
Valamennyi régió számára lehetővé kell 
tenni, hogy támogatást kapjon a MÁTA-n 
keresztül annak érdekében, hogy már 
korai szakaszban hatékonyan lehessen 
kezelni a munkahelyek megszűnésének 
veszélyét.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A klímasemleges gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett területek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a lehető leghamarabb aktívan 
foglalkozzanak a kapcsolódó strukturális 
változásokkal. Ennek megfelelően az 
alkalmazandó uniós állami támogatási 
szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szükséges támogatás a támogatott régiók 
jogállásától függetlenül megengedhető 
legyen.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként 
kell szabni a klímasemleges gazdaság 
megvalósítása érdekében az adott területen 
folytatott átállási folyamat hatékony 
végrehajtását. E tekintetben a 

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

tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel 
együttműködésben – az (EU).../... [új CPR] 
rendelet 6. cikkében kidolgozott 
partnerségi elvnek megfelően – és a 
Bizottság támogatása mellett méltányos 
területi átállásra vonatkozó terveket kell 
készíteniük, amelyben a nemzeti energia- 
és klímatervükkel összhangban részletesen 
ismertetik az átállás folyamatát. A 
Bizottság e célból létrehozza a méltányos 
átállási platformot, amely valamennyi 
érintett ágazat vonatkozásában lehetővé 
teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a 
bevált módszerek két- és többoldalú 
cseréjét, melynek során a széntermelő 
régiók átalakításával foglalkozó meglévő 
platform tapasztalataira építenek.

Or. en

Indokolás

A Parlament úgy véli, hogy a partnerségi elv tiszteletben tartása kulcsfontosságú a sikeres 
területi igazságos átállási terv szempontjából, mivel biztosítja a gazdasági és szociális 
partnerekkel, valamint például a környezetvédelmi érdekcsoportokkal való konzultációt a 
programozással és a végrehajtással kapcsolatos kérdésekben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság megvalósítása 
érdekében folytatandó konkrét 
fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában érintett létesítmények 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását. Pontosan meg kell határozni 
ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 

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

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

Or. en

Indokolás

Az előadó fontosnak tartja a MÁTA szociális vetületének hangsúlyozását is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk –  2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Figyelembe véve, hogy javasolt formájában a MÁTA alkalmazási köre sokkal szélesebb, mint 
a Parlament által korábban javasolt igazságos energetikai átállási alapé, sokkal nagyobb 
költségvetésre van szükség. A többi kohéziós alap eszközeit azonban nem szabad 
veszélyeztetni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk –  3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a kutatási és innovációs beruházások egyetemekre és 
állami kutatóintézetekre is irányulhatnak, amennyiben ezt a területi igazságos átmenetre 
vonatkozó terv indokolttá teszi. 

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát 
szolgáló technológiák és infrastruktúrák 

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

bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, ezen belül 
környezetbarát szállítási módok 
bevetésére, az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiára irányuló beruházások;

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizálásra és a digitális 
konnektivitásra irányuló beruházások, 
beleértve a digitális és precíziós 
gazdálkodást;

Or. en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) beruházások újratelepítési 
projektekbe;

Or. en
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség 
álláskeresőknek;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív 
munkaerőpiaci befogadása, különös 
tekintettel a nőkre;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk –  2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk –  1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk –  1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk –  1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk –  1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk –  1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

programot, ha a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi tervben 
szereplő, az átállási folyamat által 
legkedvezőtlenebbül érintett területek be 
vannak azonosítva és a méltányos átállásra 
vonatkozó releváns területi terv 
összhangban áll az érintett tagállam 
nemzeti energia- és klímatervével, kivéve, 
ha megfelelően igazolni képes 
jóváhagyásának visszatartását.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk –  2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk –  1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az érintett területek 
illetékes hatóságaival együttműködve egy 
vagy több, a 868/2014/EK bizottsági 
rendelettel14  módosított 1059/2003/EK 

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk –  2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gyakorolt esetleges hatásnak, továbbá a 
fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig 
teljesítendő célkitűzéseknek az 
azonosítása.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk –  2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk –  4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk

Pénzügyi korrekciók Pénzügyi korrekciók

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

A program végső teljesítményjelentése 
alapján a Bizottság pénzügyi korrekciókat 
hajthat végre az (EU) .../... [új CPR] 
rendelettel összhangban.

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk –  2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk –  3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk –  6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Átmeneti rendelkezések

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

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legkarbonintenzívebb ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 33%),

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

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

Or. en
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Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti egy kritériummal a MÁTA allokációs módszerét. Javasolja, hogy kis 
mértékben növeljék az olyan szigetekért vagy távoli területekért felelős tagállamoknak allokált 
összegeket, amely szigetek vagy félreeső területek villamos energiájukat dízel- vagy 
benzingenerátorok segítségével nyerik, mivel ezek az országrészek nem kapcsolódnak az 
általános kontinentális villamosenergia-hálózathoz, és ezért a zöld energia felé való 
elmozdulás különösen nehéz és költséges. A fennmaradó pontok súlyozását ennek megfelelően 
csökkenteni kell. 
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy kritériummal egészíti ki a közös munkacsoport elosztási módszerét, és az 
összegek növelését javasolja azon tagállamok esetében, amelyek a nemzeti energia- és 
éghajlat-politikai tervükben a minimális ambíciószintre vonatkozó követelménynél bőkezűbb 
hozzájárulásokat ajánlottak fel.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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INDOKOLÁS

A. Bevezetés

A 2021–2027 közötti időszak kohéziós politikai finanszírozásának felhasználását szabályozó 
jogalkotási javaslatokban az uniós beruházások egyik fő célkitűzése lesz a „zöldebb, 
karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átalakulás, a zöld és kék beruházás, a 
körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”. Ez a Párizsi Megállapodás végrehajtását 
szolgálja. Emellett a többéves pénzügyi keret összes kiadásának 25%-át éghajlatváltozással 
kapcsolatos tevékenységekre kell fordítani. 

Az európai zöld megállapodás még inkább megerősíti az EU zöldebb jövő iránti 
elkötelezettségét azáltal, hogy új növekedési politikát határoz meg Európa számára azzal – az 
Európai Tanács által 2019. december 12-én jóváhagyott – nagyra törő céllal, hogy 2050-ig 
megvalósuljon a klímasemlegesség. 

A zöld gazdaság és a klímasemlegesség felé vezető úton azonban különös nehézségek 
merülnek fel, amelyekkel sürgősen szembe kell néznünk. Számos olyan régió van például, 
amely még mindig a fosszilis tüzelőanyagoktól függ vagy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásával járó ipari folyamatoktól. E régiók klímasemleges gazdaságra való átállása ezért 
hatalmas kihívást jelent. A magas üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitású vagy fosszilis 
tüzelőanyagok, például a szén és a lignit termelésén és felhasználásán alapuló gazdasági 
tevékenységeknek elkerülhetetlenül csökkenniük kell mind a gazdasági teljesítmény, mind a 
foglalkoztatási szint tekintetében. Más, magas üvegházhatásúgáz-kibocsátású ágazatoknak fel 
kell hagyniuk a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó folyamatokkal: átalakításra szorulnak. 
Emellett számos, közvetetten a fent említett tevékenységektől függő munkahelynek is át kell 
alakulnia, vagy meg kell szűnnie. Mindezek a változások közvetlen hatással lesznek az 
emberek életére, és elkerülhetetlenül számos társadalmi kihívást fognak előidézni.

Az előadó ezért határozottan üdvözli, hogy a Bizottság – azzal, hogy a 2020 utáni 
finanszírozási időszakban egy igazságos átmenetet biztosító alap létrehozásáról szóló külön új 
rendelettervezetet nyújtott be – figyelmet szentelt ezeknek a társadalmi, gazdasági és 
környezeti kihívásoknak, és rámutatott az igazságos átmenet szükségességével kapcsolatos 
közös uniós válasz fontosságára. 

Az előadó véleménye szerint azonban ez a javaslat – az első, az európai zöld 
megállapodásban meghatározott prioritásokat végrehajtó jogalkotási javaslat, amely a 
fenntartható Európára vonatkozó beruházási terv részét képezi – még néhány további 
módosításra, kiegészítésre és kiigazításra szorul. Az előadót különösen aggasztja a 
klímasemleges gazdaságra való átállási folyamat társadalmi-gazdasági hatása, és szilárd 
meggyőződése, hogy az EU-nak az átmenetet anélkül kell megvalósítania, hogy tovább 
növelné a régiók közötti egyenlőtlenségeket, vagy hogy egyetlen polgárt is hátrahagyna.

B. A Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus szerkezete

Az előadó üdvözli a Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus hárompilléres struktúráját, 
amely a Méltányos Átállást Támogató Alapból, az InvestEU célzott programjából és az EBB 
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csoporttal közös közszektorbeli hiteleszközből áll. A Méltányos Átállást Támogató Alapot 
elsősorban támogatások nyújtására fogják felhasználni, és középpontjában a gazdasági 
diverzifikálás, valamint a munkavállalók és álláskeresők átképzése és aktív befogadása áll; 
míg a másik két pillér a magánberuházásokat hivatott vonzani és a közfinanszírozást 
fellendíteni. 

Az előadó arra is rámutat, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot megosztott irányítás 
keretében, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal és érdekelt felekkel szoros 
együttműködésben hajtják végre, mivel ez biztosítja az átmenet stratégiájával kapcsolatos 
felelősségvállalást. A partnerségi elvnek való megfelelés szintén kulcsfontosságú, mivel ez 
biztosítja a gazdasági és szociális partnerekkel való konzultációt a programozással és a 
végrehajtással kapcsolatos kérdésekben.

C. A támogatás hatóköre

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA támogatni fogja a gazdasági diverzifikációval, a 
munkavállalók átképzésével és a környezeti rehabilitációval kapcsolatos tevékenységeket. Ez 
a tevékenységek széles körét öleli fel, különösen az alábbiakba történő beruházásokat: kkv-k, 
K+I, energiával kapcsolatos technológiák és infrastruktúrák, digitalizálás, rehabilitálás, 
körforgásos gazdaság, a munkavállalók továbbképzése és átképzése, valamint az álláskeresők 
támogatása és befogadása. A tevékenységek listája azonban nem lehet kizárólagos, 
alkalmazási körének pedig még szélesebbnek kell lennie, beleértve az egyetemeket és az 
állami kutatóintézeteket, a megújuló energiába, az energiatermelésbe és az infrastruktúra-
építésbe történő beruházásokat, valamint a környezetkímélő közlekedési eszközöket. 

Továbbá tekintettel az atomenergia egyéb hátrányaira, helyénvalónak tartjuk az 
atomerőműveket kizárni a finanszírozásból.

D. Költségvetés

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA az energetikai átállást fogja előmozdítani, illetve a 
tevékenységek sokkal szélesebb körét fogja támogatni három tág kategóriában: szociális 
támogatás, gazdaságélénkítés és a földterületek helyreállítása. Az előadó ezért a Bizottság 
által javasolt 7,5 milliárd eurónál lényegesen magasabb költségvetést kér, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy ez nem veszélyeztetheti a többi kohéziós alap finanszírozását. Az EU 
ambiciózus politikai célkitűzései csak ambiciózus költségvetéssel érhetők el. A MÁTA-ból 
származó forrásoknak ki kell egészíteniük az Unió regionális politikájának meglévő eszközei 
keretében rendelkezésre álló forrásokat, és nem származhatnak más alapokból történő 
átcsoportosításokból. 

Az előadó azt is reméli, hogy a Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus három pillérén 
keresztül megvalósuló beruházások teljes összege meghaladja majd az előirányzott 100 
milliárd eurót, mivel további forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy az átmeneti kihívások által 
leginkább érintett területek teljesíteni tudják az éghajlatsemlegességre vonatkozó célkitűzést, 
miközben az átmeneti folyamat során – és azt követően is – fenntartják a magas 
foglalkoztatási rátákat. 

Az előadó véleménye szerint különös figyelmet kell fordítani a szigeteken vagy távoli 
területeken élő lakosságra is, akik villamos energiájukat dízel- vagy benzingenerátorok 
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segítségével termelik, mivel az energetikai átállás végrehajtása nehezebb és költségesebb 
lehet. Ezért az előadó módosítja az elosztási módszerben előírt súlyozást, és új kritériumot 
vezet be a szigetekre és a távoli területekre vonatkozóan, hogy az elosztási módszer 
ténylegesen tükrözze az átalakulóban lévő lakosság valós szükségleteit.

Ezenkívül az előadó úgy véli, hogy jutalmazni kell a tagállamok által tett további 
erőfeszítéseket, amelyek a célértéket meghaladó kibocsátáscsökkentéshez vezetnek. Az 
előadó ezért az előirányzatok ennek megfelelő jelentős kiigazítását javasolja. 

E. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok

Annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen kezelni a munkahelyek megszűnésének 
veszélyét, az állami támogatási szabályok rugalmas alkalmazására és az összes régióra 
kiterjedő inkluzív megközelítésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy a támogatás nem 
korlátozódhat az alkalmazandó állami támogatási jogszabályok értelmében állami 
támogatásra jogosult területekre. Más területeket is be kell vonni, beleértve a szegény 
területeket, a magas munkanélküliséggel küzdő területeket és a legkülső régiókat. 

F. Előfinanszírozás

Az előadó üdvözli, hogy a tagállamok feladata a méltányos területi átmenetre vonatkozó 
tervek elkészítése és az érintett NUTS 3. szintű régiók vagy azok támogatandó részeinek 
azonosítása. Ugyanakkor figyelembe véve, hogy 2020 végéig történő benyújtásuk kihívást 
jelent az irányító hatóságok és a tagállamok számára a végrehajtás szempontjából, e kihívás 
enyhítése érdekében a technikai segítségnyújtáshoz feltételes előfinanszírozást kell 
rendelkezésre bocsátani. Emellett a tagállamoknak átmeneti időszakot kell biztosítani a 
területi méltányos átállásra vonatkozó tervek előkészítésére és elfogadására, anélkül, hogy ez 
veszélyeztetné a finanszírozáshoz való jogukat.
 


