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RÖVID INDOKOLÁS

A Méltányos Átállást Támogató Alap egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a 
Bizottság az európai zöld megállapodás keretében hozott, és amelyek célja az Unió által 
2050-ra kitűzött szén-dioxid-semlegességi cél elérése azáltal, hogy támogatja a leginkább 
nehéz helyzetben lévő és az átmenet által leginkább érintett régiókat.

Ez a jogalkotási javaslat aktuálisabb, mint valaha: figyelembe veszi a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függésük vagy a szén-dioxidot nagy mértékben kibocsátó ipari szerkezetük miatt termelési 
módszereink strukturális átalakítását igénylő egész ágazatokra és régiókra nehezedő 
költségeket, kihívásokat, valamint a gazdasági és társadalmi nehézségeket. Ahhoz, hogy 
valamennyi tagállam megtegye erőfeszítéseit, elsősorban az átmenet legsérülékenyebb és 
leginkább érintett területeit kell támogatni, az európai szolidaritás alapelvének megfelelően.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság előadója üdvözli ezt a javaslatot, mind célját (a 
szén-dioxid-semlegesség célkitűzése), mind inkluzív megközelítését („senkit nem hagyunk 
hátra”), mind pedig a más európai alapokkal való szinergiáját illetően. Ez az alap a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveken és a területi terveken keresztül megfelelően igazodik a 
nemzeti és regionális szintekhez, megosztott irányítás alatt és a szubszidiaritás elvével 
összhangban. Ebben az összefüggésben ez az eszköz a strukturális alapokon keresztül azokban 
a regionális politikákban gyökerezik, amelyek a tagállamok részvételén alapulnak, és az EBB-
vel vagy a finanszírozáshoz kapcsolódó finanszírozási mechanizmusokkal (InvestEU stb.) való 
kiegészítő jelleg erősíti meg. Az előadó úgy véli, hogy az átmenet sikerének kulcsa az, hogy e 
finanszírozási eszköz fejlesztésére és végrehajtására területi szinten összpontosítsanak, ezért 
szeretné kiemelni ezeket a rendelkezéseket.

E rendelet prioritása a munkavállalók és a vállalkozások átképzésének elősegítése 
munkaeszközeik átalakítása révén az átmenet által leginkább érintett régiókban és ágazatokban. 
Az alap igen alacsony költségvetése miatt azonban – ami a gazdasági átmenet megvalósításához 
szükséges összegek fényében sajnálatos – az előadó úgy véli, hogy a költségvetés fokozott 
optimalizálásának és a leginkább érintett ágazatokra és tevékenységekre való összpontosítás 
révén lehetőség van e költségvetési eszköz célzottabbá tételére a hozzáadott érték és a 
hatékonyság növelése érdekében.

E célból számos rendelkezést vezettek be:

– Célzottabb összpontosítás a MÁTA által támogatható tevékenységekre: bár az előadó 
úgy véli, hogy valóban elsőbbséget kell biztosítani a kkv-knak, amelyek méretüknél 
fogva gyakran kevésbé rugalmasan alakíthatják át gyártóberendezéseiket, ugyanakkor 
úgy véli, hogy a Bizottság által eredetileg javasolt számos tevékenység (kutatás és 
innováció, digitalizáció, a szennyezésmentesítéshez nyújtott támogatás, amennyiben az 
ellentétes a „szennyező fizet” elvével) közvetlenül nem releváns a rendelet 
alkalmazásában, és azokat egyéb európai költségvetési és pénzügyi eszközök is 
fedezhetik;

– A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek fokozott 
feltételessége: az előadó elismeri az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
hatálya alá tartozó bizonyos ipari tevékenységek korlátozott keretek között és a 
Bizottság általi eseti elfogadás alapján történő bevonásának értékét. Alapvető 
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fontosságúnak tartja azonban, hogy ne legyen lehetőség e vállalkozásokat érő váratlan 
holtteherhatás kiváltására, annak érdekében, hogy ne használják ki a MÁTA által 
nyújtott kiegészítő támogatást ipari ágazataik szén-dioxid-mentesítésére azzal a céllal, 
hogy eladják a kibocsátási egységek többletét, és így a MÁTA révén kapott pénzügyi 
támogatáson felül jogtalan nyereséghez (windfall profits) jussanak.

– A költségvetés fokozott optimalizálása és az eredményekre való összpontosítás: a 
„felhasználod vagy elveszíted” elv szigorúbb alkalmazására törekedve növelték a 
prioritások elvárt teljesítményszintjét annak érdekében, hogy nemteljesítés esetén 
lehetővé váljon az újrakiigazítás és az újraelosztás, valamint hogy minden elköltött euró 
addicionalitása biztosított legyen;

– A MÁTA célja, hogy segítséget nyújtson a szén-dioxid-semlegességre való 2050-ig 
történő átállás által leginkább érintett területeknek. Minden tagállamnak hozzá kell 
járulnia ehhez a közös célhoz, mivel egy tagállam nemteljesítése veszélyeztetné az 
összes többi tagállam erőfeszítéseit, és negatív hatást gyakorolna rájuk, még azokra is, 
amelyek a legnagyobb előrelépéseket tették a zöld átállásban. Ezért az európai 
szolidaritás ugyanazon alapelvének biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy 
azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem kötelezték el magukat a nemzeti szén-
dioxid-semlegességi cél 2050-ig történő elérése mellett, csak korlátozottan szabad 
hozzáférniük ehhez az alaphoz, és nemzeti allokációjukat e cél elfogadásáig részlegesen 
fel kell függeszteni;

– A támogatható ipari tevékenységek pontosabb meghatározása: az előadó elismeri, hogy 
ez a javaslat helyesen azonosítja az átállás által különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól 
és az intenzív szén-dioxid-kibocsátással járó ipari tevékenységektől való függőségük 
miatt leginkább érintett területeket és ágazatokat. Az előadó ugyanakkor megjegyzi, 
hogy az azonosítás kritériumai meglehetősen hiányosak, és úgy véli, hogy az alap 
igénybevételére való jogosultságot ki kell terjeszteni olyan ipari tevékenységekre is, 
amelyek ugyan alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátással rendelkeznek, de olyan 
késztermékeket állítanak elő, amelyek nem egyeztethetők össze az EU szén-dioxid-
semlegességre vonatkozó célkitűzésével. Ezeket az alap szerves részeként az átmenet 
elengedhetetlen részének kell tekinteni. Különösen a termikusjármű-ágazat gyors és 
mélyreható változásokon megy keresztül teljes értéklánca mentén: ezért célzott európai 
támogatást kell nyújtani az átmenet sikeréhez, a munkavállalók támogatásához, 
valamint versenyképességének és vezető szerepének fenntartásához a megnövekedett 
nemzetközi versenyben. Mindazonáltal emlékeztetni kell arra, hogy a közlekedés szén-
dioxid-mentesítése nélkül nem érhető el a klímasemlegesség célkitűzése: az ágazat az 
EU szén-dioxid-kibocsátásának 23%-áért felelős, és részesedése folyamatosan nő, míg 
a közúti közlekedés önmagában az ágazat szén-dioxid-kibocsátásának és 
energiafogyasztásának 75%-áért felelős. A nulla vagy alacsony kibocsátású járművekre 
való átállás leginkább a gépjárműgyártókat és beszállítóikat, illetve a karbantartási és 
javítási ágazatokat érinti. Tekintettel az európai gazdaságban betöltött jelentőségükre 
(3,5 millió közvetlen és közvetett munkahely az EU-ban, a gépjárműipar az európai 
iparban a munkahelyek 8,5%-át és az európai GDP 7,5%-át teszi ki), a MÁTA-nak ezért 
feltétlenül támogatnia kell ezeket az ágazatokat.

Az előadó ezért meg van győződve arról, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságnak címzett 
ajánlások beépítésével a Méltányos Átmenetet Támogató Alap megerősíti működési képességét 



AD\1207534HU.docx 5/37 PE648.628v02-00

HU

és hatékonyságát a klímasemlegesség európai célkitűzésének elérése érdekében, miközben védi 
a legkiszolgáltatottabbakat ebben az átállásban.

MÓDOSÍTÁS:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A klímasemleges és körforgásos 
gazdaságra való átállás az Unió egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen. Az éghajlatváltozással és a 
környezetkárosodással szembeni küzdelem 
hosszú távon mindenki számára előnyös, 
középtávon pedig mindenki számára 
lehetőségeket és kihívásokat jelent, 
ugyanakkor a különböző tagállamok és 
régiók más-más kiindulópontról kezdik 
meg az átállást amellett, hogy eltérő 
reagálási képességgel rendelkeznek. 
Némelyek fejlettebbek, míg az átállás 
szélesebb körű társadalmi és gazdasági 
hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek 
nagymértékben függenek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a 
lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a 
kibocsátásintenzív iparágaktól vagy olyan 
iparágaktól, amelyek késztermékei 
összeegyeztethetetlenek az uniós szén-
dioxid-semlegesség célkitűzésével. Az 
adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal 
jár, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés 
tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő 
sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a 
régiók között nő a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió céljai szempontjából káros 
egyenlőtlenség. E tekintetben különös 
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figyelmet kell fordítani a távoli és szigeti 
régiók, a földrajzilag kedvezőtlen helyzetű 
térségek, valamint az elnéptelenedés 
demográfiai kihívásával szembesülő 
területek előtt álló, a klímasemlegességre 
való átállás hatásai által okozott különös 
kihívásokra.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A siker érdekében az átállásnak 
inkluzívnak, mindenki számára 
méltányosnak és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lennie, biztosítania 
kell, hogy senki ne maradjon le a fejlődés 
folyamatában, és küzdelmet kell folytatnia 
az energiaszegénység ellen. Ezért az 
Uniónak és a tagállamoknak, valamint a 
különböző regionális és helyi 
szereplőknek kezdettől fogva figyelembe 
kell venniük az átállás gazdasági és 
társadalmi következményeit, valamint 
régióik jellemzőit és sajátosságait, többek 
között karbonintenzitásukat és az uniós 
átlag alatti egy főre jutó GDP-jüket, és 
minden lehetséges eszközt fel kell 
használniuk a kedvezőtlen hatások 
enyhítésére és a kihívások lehetőségekké 
alakítására. Az átállásnak el kell kerülnie 
a leginkább kitett régiók gazdasági 
összeomlását, és eközben garantálnia kell 
a gazdasági fejlődés alapját ezekben a 
régiókban. E tekintetben az uniós 
költségvetés fontos szerepet játszik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot (a 

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

továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós 
politika keretében végrehajtott méltányos 
átállási mechanizmus egyik pillére. A 
MÁTA célja a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos és sikeres energetikai 
átállást célzó intézkedések támogatása, 
továbbá hogy a leginkább érintett területek 
és munkavállalók támogatása révén 
mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás 
kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével 
összhangban a MÁTA révén támogatásban 
részesülő fellépéseknek a hátrányos 
társadalmi következmények mérséklésével, 
illetve a helyi gazdaság korszerűsítésének 
és átalakításának finanszírozásával és a 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
következmények mérséklésével, valamint 
új lehetőségeknek a képzéseken, 
átképzéseken és aktualizált oktatási 
tanterveken keresztül való létrehozásával 
közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás 
hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a 
MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az 
(EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében 
megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel 
azonos szinten, azokat kiegészítve 
határoznak meg. Az átállási politika 
jellegéből adódóan azt javasolják, hogy a 
MÁTA egy hosszú távú eszköz legyen, 
amely teljes mértékben összhangban van a 
klímasemleges kontinens 2050-ig 
megvalósítandó elképzelésével.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, valamint az 
európai zöld megállapodásban javasolt 
fokozott uniós törekvéssel összhangban 
történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-

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

nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell 
nyújtania az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai 
kiegészítik azokat a beruházásokat, 
amelyek annak az átfogó célnak az 
eléréséhez szükségesek, hogy az EU 
költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. 
Az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó 
források önkéntes átcsoportosítása, 
melyről minden egyes tagállam maga 
dönt, kiegészítik e cél elérését.

Módosítás 5

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.

A MÁTA-ból származó 
forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós 
politikai eszközök, valamint minden más 
releváns, a sérülékeny ágazatokat célzó 
uniós és nemzeti finanszírozási eszköz 
keretében rendelkezésre álló forrásokat. A 
MÁTA létrehozása nem vezethet az 
(EU).../... [új CPR] rendelet által fedezett 
alapok csökkentéséhez.

Módosítás 6

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 

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

rendelkeznek, amelyek késztermékei 
tulajdonképpen összeegyeztethetetlenek a 
szén-dioxid-semlegesség célkitűzésével, 
illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel. A 
Méltányos Átállást Támogató Alapnak 
ennélfogva az összes tagállamra ki kell 
terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak 
megfelelően kell elosztani, hogy a 
tagállamok milyen mértékben képesek 
finanszírozni a klímasemlegességre való 
átállás kezeléséhez szükséges 
beruházásokat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
(8a) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. E 
szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, meghatározva különösen a 
költségvetés elkészítésére és – vissza nem 
térítendő támogatás, közbeszerzés és 
pénzdíjak útján, valamint közvetett 
végrehajtás keretében történő – 
végrehajtására vonatkozó eljárást, 
továbbá rendelkezve a pénzügyi szereplők 
felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. 
[Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok az Unió költségvetésének abban 
az esetben történő védelmére is 
vonatkoznak, amikor a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében általánossá vált 
hiányosságok állnak fenn, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és a hatékony uniós támogatás alapvető 
előfeltétele;

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
(9a) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről] szóló rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében, hogy kezelni lehessen a 
Covid19-válság példa nélküli 
hatásait.  Ezeket a kiegészítő forrásokat 
úgy kell felhasználni, hogy biztosított 
legyen az [Európai Helyreállítási 
Eszközről] szóló rendeletben előírt 
határidők betartása.;

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 és regionális gazdaságokat támogató 
és hosszú távon fenntartható 
beruházásokat. A finanszírozásban 
részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk 
a klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való gyorsuló átálláshoz, miközben 
enyhíteniük kell a környezeti átállás 
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vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésével kapcsolatos tevékenységek 
– esetében a támogatást a tevékenység 
fokozatos megszüntetéséhez és a 
foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. A 
kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását 
illetően a támogatásnak a foglalkoztatás 
fenntartása és növelése és a 
környezetkárosodás kiküszöbölése mellett 
a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-
ig megvalósítandó klímasemlegességével13 
összhangban jelentős 
kibocsátáscsökkentést eredményező új 
technológiák, új eljárások vagy termékek 
bevezetése révén kell újfajta 
tevékenységeket előmozdítania Különös 
figyelmet kell fordítani a fejlett és 
fenntartható technológiák, valamint a 
digitalizáció és a konnektivitás terén zajló 
innovációt és kutatást fokozó 
tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a 
szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a 
klímasemleges és körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és segítenek mérsékelni 
annak kedvezőtlen mellékhatásait.

negatív gazdasági és társadalmi hatásait. 
A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, 
a tőzeg- és az olajpalaalapú 
energiatermelés vagy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos 
tevékenységek – esetében a támogatást a 
tevékenység fokozatos megszüntetéséhez 
és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő 
csökkentéséhez kell kötni. E tekintetben a 
földgáz áthidaló technológia lehet az 
átállásban, ha az intenzívebb szén-dioxid-
kibocsátású energiaforrásokat váltja fel, 
és kapcsolódik a megújuló energia 
bevezetéséhez. 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 – többek között a 
mesterségesintelligencia-technológiák –, 
valamint a digitalizáció és a konnektivitás, 
a hozzáférhetőség és a fenntartható 
mobilitás terén zajló, illetve a modális 
váltást előmozdító 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.

__________________ __________________
13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai 
hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges 
gazdaságról, a Bizottság közleménye az 
Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 

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

Beruházási Banknak című dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 
773.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A MÁTA olyan ipari 
tevékenységeket is kell, hogy támogasson, 
amelyek ugyan nem rendelkeznek jelentős 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással, de az 
Unió klímasemlegességre való átállása 
által érintett ipari termékeket állítanak 
elő. E tekintetben az európai 
termikusjármű-ágazat még inkább a 
legsúlyosabban megzavartak közé tartozik 
és fog tartozni, miközben a növekvő 
nemzetközi verseny és szigorúbb 
környezetvédelmi követelmények 
összefüggésében működik – az Unió szén-
dioxid-kibocsátásának csaknem 20%-a ide 
koncentrálódik. A karbonsemlegesség 
nem érhető el ezen ágazat külön 
támogatása nélkül, amely az EU-ban az 
ipari munkahelyek 8,5%-át, az EU GDP-
jének 7,5%-át képviseli, és mintegy 3,5 
millió közvetlen munkahelyet biztosít, azaz 
az uniós gyártásban a munkahelyek 
11,4%-át, eközben pedig 13,8 millió 
közvetett munkahelyet teremt. Mivel az 
autógyártók, beszállítóik, valamint a 
karbantartási és javítási ágazatok vannak 
a leginkább kitéve, a MÁTA támogatást 
kell hogy nyújtson ezeknek az 
ágazatoknak, és támogatnia kell a 
munkavállalókat és az álláskeresőket a 
modernebb know-how-ra való átállásban, 
különösen a kibocsátásmentes és/vagy 
alacsony kibocsátású járművek gyártását 
célzó alternatív iparágak összefüggésében. 
A MÁTA támogatást kell hogy nyújtson a 
tömegközlekedési hálózatokba és flottákba 
történő beruházásoknak is, amelyek 
hatékony eszközei az átállásnak és az 
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alacsony kibocsátású mobilitás felé való 
elmozdulásnak, ugyanakkor elő kell 
mozdítania a modális váltást – különösen 
a nagyvárosi központokban – és a vidéki 
területek összeköttetését. Külön figyelmet 
kell fordítani az elnéptelenedett vagy 
gyéren lakott területek társadalmi-
gazdasági nehézségeire is, amelyek 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagoktól, hogy megelőzzék e 
területek áthelyezését és elnéptelenedését.

Módosítás 11

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 és az 
önfoglalkoztatott személyek 
továbbképzésére és átképzésére azzal a 
céllal, hogy segítse őket az új 
foglalkoztatási lehetőségekhez való 
alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési 
segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és 
hozzájáruljon aktív és teljes körű 
munkaerőpiaci befogadásukhoz. 
Hasonlóképpen különös figyelmet kell 
szentelni az átállás által érintett területek 
munkanélküliségi rátájára, különösen az 
ifjúsági munkanélküliségi rátára.

Módosítás 12

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 

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

Termelőberuházás alatt olyan, a 
vállalkozások állóeszközbe vagy 
immateriális javakba való beruházások 
értendők, amelyek célja termékek és 
szolgáltatások előállítása, hozzájárulva 
ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a 
foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő 
vállalkozások esetében csak akkor 
támogatható termelőberuházás, 
amennyiben az szükséges a munkahelyek 
átállás következtében történő 
megszűnésének jelentős számú munkahely 
létrehozása vagy átalakításának 
támogatása révén való csökkentéséhez, 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, azoknak fenntarthatónak 
kell lenniük, és összhangban kell lenniük 
az energiahatékonyság elsődlegessége 
elvével. Ezeknek a beruházásoknak el kell 
kerülniük az ezen ipari létesítményeket 
érő váratlan holtteherhatás kockázatát, 
hogy ne használják ki a MÁTA által 
nyújtott kiegészítő támogatást ipari 
ágazataik szén-dioxid-mentesítésére azzal 
a céllal, hogy eladják a kibocsátási 
egységek többletét, és így a MÁTA révén 
kapott pénzügyi támogatáson felül 
jogtalan nyereséghez (windfall profits) 
jussanak. 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 
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vonatkozóan lefektetett uniós 
szabályokkal, különös tekintettel az 
ezekből következő változásokra, valamint 
a változások által megkövetelt 
intézkedésekre.

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

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg kell 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó kiegészítő finanszírozással. Az 
ERFA-ból és az ESZA+-ból 
átcsoportosított összegeknek összhangban 
kell állniuk a méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekben rögzített 
művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás 
a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzésen belüli rugalmas programozása 
végett lehetővé kell tenni egy önálló 
MÁTA-program létrehozását vagy azt, 
hogy a MÁTA-forrásokat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
vagy a Kohéziós Alap által támogatott 
valamely programon belüli egy vagy több 
külön prioritásként programozzák. Az (EU) 
[új CPR] rendelet 21a. cikkével 
összhangban a MÁTA forrásait meg lehet 
erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból 
származó a finanszírozás önkéntes 
átcsoportosításával. Az ERFA-ból és az 
ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek 
összhangban kell állniuk a méltányos 
átállásra vonatkozó területi tervekben 
rögzített művelettípusokkal.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosítani kell a 
legkedvezőtlenebbül érintett területeket, 
ahova a MÁTA-támogatást 
összpontosítják, és be kell mutatni a 
klímasemleges gazdaság 2050-ig történő 
megvalósítása érdekében folytatandó 
konkrét fellépéseket, azaz a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagok előállításában 
érintett létesítmények fokozatos 
átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb 
kibocsátásintenzív tevékenységek 
átalakítását, továbbá olyan tevékenységek 
átalakítását, amelyek ipari késztermékei 
összeegyeztethetetlenek az uniós szén-
dioxid-semlegesség célkitűzésével, 
fenntartva és kiterjesztve eközben az 
érintett területeken a foglalkoztatási 
lehetőségeket a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében. Pontosan meg kell 
határozni ezeket a területeket, amelyeknek 
a NUTS 3. szintű régióknak kell 
megfelelniük, illetve ezek részeit kell 
képezniük. A terveknek részletesen 
ismertetniük kell a szóban forgó területek 
kihívásait és szükségleteit, például a 
munkanélküliségi rátát és a megszűnő 
munkahelyeket, és oly módon kell 
azonosítaniuk a szükséges 
művelettípusokat, hogy az biztosítsa a 
klímasemlegességre való átállással és a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel is 
összhangban álló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens gazdasági 
tevékenységek koherens kidolgozását. 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.



AD\1207534HU.docx 17/37 PE648.628v02-00

HU

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveket a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb egy évvel e rendelet 
hatálybalépése után be kell nyújtani. Ez a 
végrehajtás tekintetében kihívást jelent az 
irányító hatóságok és a tagállamok 
számára, mivel e tervek elfogadása 
szükséges a finanszírozás 
felszabadításához. Ezért e kihívás 
enyhítése érdekében a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó feltételes 
előfinanszírozást a tervek elfogadása előtt 
rendelkezésre kell bocsátani, és támogatni 
kell a helyi szereplőket a MÁTA 
végrehajtásában.

Módosítás 16

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 
optimalizálásának és 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.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet III. mellékletében foglalt 
elemeknek a közös teljesítmény- és 
eredménymutatók tekintetében való 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak15 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 e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(17) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet III. mellékletében foglalt 
elemeknek a közös teljesítmény- és 
eredménymutatók tekintetében való 
módosítására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, valamint az érintett közösség 
képviselőinek részvételével, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak15 
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 e szakértők 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
a tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai 

(19) E rendelet célkitűzéseinek – azaz a 
klímasemleges gazdaságra való átállásuk 
során gazdasági és társadalmi 
átalakulásnak kitett területek támogatását – 
figyelembe kell venniük a Covid19-
világjárvány hatásait az egész Unióban. 
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egyrészt a különböző területek fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Ezeket a célkitűzéseket a tagállamok 
önállóan nem tudják kielégítően 
megvalósítani. Ennek főbb okai egyrészt a 
különböző területek fejlettségi szintjében 
mutatkozó egyenlőtlenségek, a 
legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradása, valamint a tagállamok és 
területek pénzügyi forrásainak korlátozott 
mértéke, másrészt pedig a megosztott 
irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő 
koherens végrehajtási keret iránti igény. 
Mivel e célkitűzések az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: 
MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást 
nyújtson a klímasemleges uniós gazdaságra 
való, 2050-ig teljesítendő átállás folyamata 
során súlyos társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal szembesülő területeknek vagy 
gazdasági tevékenységeknek, különösen a 
munkahelyteremtés, a munkavállalók 
továbbképzése és átképzése, valamint a 
képzés tekintetében.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bekezdésének] második albekezdésével 
összhangban a MÁTA egyetlen egyedi 
célkitűzéshez járul hozzá, amely támogatja 
a klímasemleges gazdaságra való 
igazságos és sikeres energetikai átállást 
célzó intézkedéseket, és amely a 
következő: „a klímasemleges gazdaságra 
2050-ig való átállás társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatásai kezelésének lehetővé 
tétele a régiók, a gazdasági szereplők és az 
emberek számára”. A regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és az 
európai társadalmi kohézió érdekében 
szükség van a MÁTA finanszírozására.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Munkahelyteremtést és növekedést 
szolgáló beruházások” céljából a MÁTA-
nak szánt, a költségvetési 
kötelezettségvállalások számára a 2021–
2027 közötti időszakban rendelkezésre álló 
érintett erőforrások a 2018-as árakon 7,5 
milliárd eurót tesznek kiEzek adott esetben 
további uniós költségvetési forrásokkal és a 
vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően 
egyéb forrásokkal növelhetők

A „Munkahelyteremtést és növekedést 
szolgáló beruházások” céljából a MÁTA-
nak szánt, a költségvetési 
kötelezettségvállalások számára a 2021–
2027 közötti időszakban rendelkezésre álló 
érintett erőforrások folyó árakon 11 270 
459 000 eurót (2018-as árakon 10 milliárd 
eurót) tesznek ki és ezeket nem az (EU) 
.../... rendelet [új CPR-rendelet] által 
fedezett más uniós alapokból elkülönített 
forrásokból kell átcsoportosítani.Ez az 
összeg adott esetben további uniós 
költségvetési forrásokkal és a vonatkozó 
alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb 
forrásokkal növelhető.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget évi 

A programozás és ezt követően az Unió 
költségvetésébe történő beépítés céljából 
az első albekezdésben említett összeget 
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2 %-os mértékben kell indexálni. legalább 2%-os mértékben vagy az Unió 
éves inflációjának megfelelően kell 
indexálni, amennyiben ez utóbbi 
meghaladja a 2%-ot.

Módosítás 23

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 végrehajtási jogi aktus 
révén határozatot fogad el, amely az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
összhangban meghatározza a 2021 és 2027 
közötti időszakban az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló forrásokat, ideértve a 
(2) bekezdésben említett további forrásokat 
is, valamint a források éves bontását.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [Európai Helyreállítási Eszközről] 
szóló rendelet 2. cikkében említett 
intézkedések végrehajtása a Méltányos 
Átállást Támogató Alap keretében, folyó 
árakon 32 803 000 000 EUR (2018-as 
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árakon 30 milliárd) összegben az említett 
rendelet 3. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának vi. alpontjában említett 
összegből történik, az említett rendelet 
4. cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is 
figyelemmel.
Ezt az összeget a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett egyéb forrásnak kell tekinteni, és 
az az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 
21. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban külső címzett bevételt képez.
Ezt a 3. cikkben meghatározott globális 
forrásokon felül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalások céljára kell 
rendelkezésre bocsátani a következők 
szerint:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ezenkívül folyó árakon 15 600 000 EUR-t 
kell rendelkezésre bocsátani az első 
albekezdésben említett forrásokból 
igazgatási kiadásokra.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át. A „(2018-as árakon 
30-milliárd)” szövegrész az említett javaslat szövegéhez képest kiegészítés.)

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésben 
említett összeg 0,35%-át a Bizottság által 
kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell elkülöníteni.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
tagállamok szerinti éves bontását az 
I. mellékletben meghatározott 
módszertannak megfelelően bele kell 
foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági határozatba.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át, és a javaslat által 
módosított I. mellékletre hivatkozik.)

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] 
cikkétől eltérve az (1) bekezdésben említett 
összeg esetében nincs szükség az ERFA-
ból vagy az ESZA+-ból származó, az 
I. mellékletben meghatározott kiegészítő 
átcsoportosításra.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át. A javaslat eredeti 
szövegében az „támogatás” szó helyébe az „átcsoportosítás” szó lépett.)

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költségvetési rendelet 
14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az 
(EU) [új CPR] rendelet VII. címének 
IV. fejezetében meghatározott 
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kötelezettségvállalás-visszavonási 
szabályokat kell alkalmazni az 
(1) bekezdésben említett forrásokon 
alapuló költségvetési 
kötelezettségvállalásokra. A költségvetési 
rendelet 12. cikke (4) bekezdésének 
c) pontjától eltérve ezek a források nem 
használhatók fel egy következő programra 
vagy intézkedésre.

(Ez a módosítás az új, 2020/0460 bizottsági javaslat szövegét veszi át.)

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

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:

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

induló innovatív vállalkozásokba – történő, 
gazdasági átalakulást eredményező 
termelőberuházások;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földgáz előállítására, 
feldolgozására, elosztására, tárolására 
vagy égetésére irányuló beruházások a 
következő feltételek mellett:
– a beruházások a meglévő, nagyobb szén-
dioxid-kibocsátással járó infrastruktúra 
felújítására és/vagy helyettesítésére 
vonatkoznak;
– a beruházások hozzájárulnak az uniós 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő eléréséhez;
– a támogatott infrastruktúra szinergikus 
a megújuló és más szénsemleges 
energiatermelési kapacitással.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a környezetbarát infrastruktúrára, 
a szennyezés csökkentésére, a területek 
helyreállítására és 
szennyeződésmentesítésére, földterületek 
helyreállítási és újratelepítési projektjeire 
irányuló beruházások, ideértve – nem 
kizárólagosan – a biodiverzitási központok 
létrehozását, amelyek előmozdítják a 
fenntartható idegenforgalmat;
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Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

g) a körforgásos gazdaságnak többek 
között a mindenfajta hulladékmegelőzés, a 
hulladékcsökkentés, az erőforrás-
hatékonyság, az újrafelhasználás, a javítás 
és az újrafeldolgozás révén történő 
előmozdítására irányuló beruházások;

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és 
átképzése;

h) a munkavállalók és önfoglalkoztató 
személyek továbbképzési és átképzési 
programjaira, valamint a vállalkozói 
képzésre irányuló beruházások;

Módosítás 37

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 a 
munkaerőpiacra való belépés támogatása 
formájában;

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a tiszta és intelligens mobilitás 
technológiáinak és infrastruktúráinak 
bevezetésére irányuló beruházások, 
amelyek hozzájárulnak az 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez és a fenntartható 
mobilitási megoldások diverzifikálásához; 
a tömegközlekedési hálózatokra és 
flottákra, különös tekintettel a nagyvárosi 
központokban és a vidéki térségekben az 
alacsony kibocsátású mobilitás irányába 
történő modális váltás előmozdítására 
irányuló beruházások;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) olyan ipari tevékenységek, amelyek 
késztermékei vagy azok felhasználása  
tulajdonképpen összeegyeztethetetlen a 
karbonsemlegesség célkitűzésével;

Módosítás 40

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 a kkv-któl eltérő 
vállalkozások termelőberuházásaihoz is 
nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy 
az ilyen beruházásokat e rendelet 7. cikke 
(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.

Módosítás 41

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

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához.

A MÁTA támogatást nyújthat a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését 
szolgáló beruházásokhoz is, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt 
információk alapján a méltányos átállásra 
vonatkozó területi terv részeként 
jóváhagyják. A szóban forgó beruházások 
csak akkor támogathatók, ha szükségesek a 
méltányos átállásra vonatkozó területi terv 
végrehajtásához, és nem lehetnek 
átfedésben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében az ipari 
létesítményekből származó váratlan 
nyereséggel. Ezen túlmenően az ilyen 
beruházásoknak fenntarthatóknak kell 
lenniük, és nem növelhetik vagy 
tarthatják fenn a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőséget.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) atomerőművek leszerelése és 
építése;

a) atomerőművek építése;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

__________________
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16 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.).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) fosszilis tüzelőanyagok – a földgáz 
kivételével – előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;

Módosítás 45

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

Módosítás 46

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 

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

egy vagy több egyedi programként, illetve 
programon belüli egy vagy több 
prioritásként jelennek meg.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A MÁTA-prioritás vagy -
prioritások magukban foglalják a tagállami 
MÁTA-allokációk egészéből vagy egy 
részéből álló MÁTA-forrásokat és 
kiegészíthetők az (EU) [új CPR] rendelet 
[21a.] cikkével összhangban önkéntes 
alapon átcsoportosított forrásokkal. A 
MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- 
és ESZA+-források teljes összege nem 
haladja meg az adott prioritásra a MÁTA-
ból nyújtott támogatás háromszorosát.

Módosítás 49

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

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

(1) A tagállamok a partnerségi elvet 
teljes mértékben tiszteletben tartva az 
érintett területek illetékes hatóságaival – 
többek között a helyi és regionális 
hatóságokkal – együttműködve egy vagy 
több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel 
módosított 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel17 
létrehozott statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája 3. szintjének 
(„NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy 
vagy több érintett területre kiterjedő, 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervet dolgoznak ki a II. mellékletben 
meghatározott minta szerint E területek az 
átállásból adódóan a gazdasági, 
munkaerőpiaci, társadalmi, illetve a 
területi kohéziót érintő hatások alapján 
legkedvezőtlenebbül érintett területek, 
különös tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához és 
felhasználásához kapcsolódó munkahelyek 
várható megszűnésére és a 
legkibocsátásintenzívebb ipari 
létesítmények termelési folyamatainak 
átalakítása jelentette szükségletekre, 
továbbá az alternatív iparágakra való 
átállásra azokban az ágazatokban, 
amelyek ipari késztermékei 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével.

__________________ __________________
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.).

Módosítás 50

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

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

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

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelmű kötelezettségvállalás 
azzal a célkitűzéssel összhangban, hogy 
2050-ig megvalósítják a klímasemleges 
Uniót, és 2030-ig elérik annak csökkentési 
céljait;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 53

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 

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

felmérése – ideértve a klímasemleges 
gazdaságra 2050-ig való átállás társadalmi, 
munkaerőpiaci, gazdasági és környezeti 
hatásait, figyelembe véve a 
munkanélküliségi rátákat –, valamint a 
szóban forgó területeken folytatott 
kibocsátásintenzív tevékenységek – illetve 
az olyan tevékenységek, amelyek ipari 
késztermékei végső soron 
összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semlegesség célkitűzésével – átalakításából 
vagy felszámolásából következően a 
potenciálisan érintett munkahelyek és 
megszűnő munkahelyek számának, területi 
bevételkieséseknek, továbbá a fejlesztési 
szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő 
célkitűzéseknek az azonosítása;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a klímasemleges gazdaságra 2050-
ig való átállás társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásainak kezeléséhez nyújtott 
MÁTA-támogatás várható 
hozzájárulásának ismertetése, valamint 
olyan fenntartható mobilitási és zöld 
energiára vonatkozó terveinek 
kidolgozása, amelyek hozzáférhetőek és 
megfizethetőek az átmenet által leginkább 
érintett területeken;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységekből 
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

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

csökkentését szolgáló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén a támogatandó 
műveletek teljes körű felsorolása és annak 
indoklása, hogy ezek hozzájárulnak a 
klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig 
megvalósuló átálláshoz és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős, a 
2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes 
kiosztáshoz használt referenciaértékeknél 
lényegesen alacsonyabb szintre való 
csökkenését eredményezik, és azzal a 
feltétellel, hogy jelentős számú munkahely 
védelméhez szükségesek;

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) amennyiben támogatást nyújtanak 
a közlekedési infrastruktúrába történő 
beruházáshoz, ezeknek a műveleteknek a 
felsorolása, valamint a bevont 
befektetések szintjét, az épített 
infrastruktúra hatására létrejött 
munkahelyek várható számát és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez való hozzájárulást 
bemutató hatásvizsgálat;

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a tervben előirányzott konkrét 
intézkedések végrehajtásának teljes 
időkerete;
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi 
terveknek ki kell zárniuk a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok infrastruktúrájával 
kapcsolatos közberuházásokat, és 
lehetőséget kell kínálniuk a helyi 
gazdaságok további erősítésére.
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