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I. MELLÉKLET
A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁST TÁMOGATÓ ALAP FORRÁSAINAK ALLOKÁCIÓS
MÓDSZERE
Az egyes tagállamok pénzügyi keretösszegeit a következő lépéseknek megfelelően kell
meghatározni:
a)

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

ii.

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

iii.

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

iv.

tőzegtermelés (súlyozás: 0,95 %),

v.

olajpala-termelés (súly: 0,05 %);

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;

c)

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

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

a c) pont alkalmazásából eredő allokációkat kiigazítják annak biztosítására, hogy a
Méltányos Átállást Támogató Alapból nyújtott végleges allokáció az egy főre számolt
támogatási intenzitás alapján (a tagállam teljes népessége alapján mérve) a teljes
időszakra vonatkozóan elérje a 6 EUR-t.
A minimális támogatási intenzitást biztosító összegeket arányosan levonják az összes
többi tagállam allokációjából, kivéve azokat, amelyek esetében a b) ponttal
összhangban állapítják meg az allokáció felső határát.
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Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai
Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.).
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A Méltányos Átállási Alapból nyújtott allokációt [az új CPR-javaslat] XXII. mellékletének 1–
16. pontjából eredő allokáción felül bocsátják rendelkezésre, és nem része annak az allokációs
alapnak, amelyre [az új CPR-javaslat] XXII. mellékletének 10–15. pontja alkalmazandó.
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II. MELLÉKLET
MINTA A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁSRA VONATKOZÓ TERÜLETI TERVEKHEZ
1. Az átállási folyamat körvonalazása és a tagállam legkedvezőtlenebbül érintett
területeinek azonosítása
Szövegmező [12000]

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés a) pont

1.1. A klímasemleges gazdaság megvalósításához fűződő várható átállási folyamat
körvonalazása a nemzeti energia- és klímaterv és más meglévő átállási tervek célkitűzéseinek
megfelelően, az olyan tevékenységek, mint a szén- és lignitbányászat vagy a széntüzelésen
alapuló villamosenergia-termelés beszüntetését vagy szűkítését feltüntető ütemtervvel
kiegészítve
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés b) pont

1.2. A várhatóan legkedvezőtlenebbül érintett területek azonosítása és a választásnak a
gazdasági és foglalkoztatási hatások megfelelő becslésével való indoklása az 1.1. pont
alapján

2. Az átállás jelentette kihívások értékelése az egyes azonosított területek
vonatkozásában
2.1. A klímasemleges gazdaságra való átállás gazdasági, társadalmi és területi hatásainak
értékelése
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés c) pont

Szövegmező [12000]

Az érintett gazdasági tevékenységek és ipari ágazatok azonosítása, megkülönböztetve az
alábbiakat:
– hanyatló ágazatok, amelyek az átállás nyomán várhatóan szűkítik tevékenységeiket, a
megfelelő ütemtervvel kiegészítve;
– átalakuló ágazatok, amelyek várhatóan átalakítják tevékenységeiket, folyamataikat és
kibocsátásukat.
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Mindkét ágazattípus esetében:
– várható munkahelymegszűnések és átképzési igények, a készségigény-előrejelzések
figyelembevételével;
– gazdasági diverzifikációs potenciál és fejlesztési lehetőségek.

2.2. Fejlesztési szükségletek és a klímasemlegesség megvalósítása érdekében 2030-ra kitűzött
célkitűzések
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés d) pont

Szövegmező [6000]

– Az átállás jelentette kihívások kezelését szolgáló fejlesztési szükségletek;
– Célkitűzések és a MÁTA-prioritás végrehajtása nyomán várható eredmények.

2.3. Konzisztencia más nemzeti, regionális vagy területi stratégiákkal és tervekkel
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés e) pont

Szövegmező [6000]
– Intelligens szakosodási stratégiák;
– Az (EU) [új CPR] rendelet 23. cikkében említett területi stratégiák;
– Más regionális vagy nemzeti fejlesztési tervek.

2.4. Tervezett művelettípusok

Szövegmező [12000]
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés g) pont

– Tervezett művelettípusok és ezek várható hozzájárulása az éghajlatvédelmi átállás
hatásának enyhítéséhez
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés h) pont

Csak akkor töltendő ki, ha kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtanak
támogatást:
– az ilyen műveletek és vállalkozások teljes körű felsorolása és minden egyes művelet és
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vállalkozás esetében a szóban forgó támogatás szükségességének indoklása hiányelemzéssel,
amely bemutatja, hogy a beruházás hiányában a várhatóan megszűnő munkahelyek száma
meghaladná a várhatóan létrejövő munkahelyek számát

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés i) pont
Csak akkor töltendő ki, ha a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből
származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgáló beruházásokhoz nyújtanak
támogatást:
– a támogatandó műveletek teljes körű felsorolása és annak igazolása, hogy ezek
hozzájárulnak a klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, továbbá az üvegházhatásúgázkibocsátás jelentős, a 2003/87/EK irányelv szerinti ingyenes kiosztáshoz használt releváns
referenciaértékeknél alacsonyabb szintre való csökkenését eredményezik, és azzal a feltétellel,
hogy jelentős számú munkahely védelméhez szükségesek

Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés j) pont
– Szinergiák és komplementaritás a tervezett műveletek és a „Beruházás a
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében (az átállási folyamatot támogató)
más programok, egyéb finanszírozási eszközök (az Uniós Kibocsátáskereskedelmi
Modernizációs Alap) és a méltányos átállási mechanizmus többi pillére (az InvestEU
keretében létrehozott méltányos átállási program és az Európai Beruházási Bankkal közösen
létrehozott közszektor-hitelezési eszköz) között az azonosított beruházási igények kielégítése
érdekében

2.5. Programspecifikus teljesítmény- vagy eredménymutatók

Hivatkozás: 8. cikk (1) bekezdés
Csak akkor töltendő ki, ha programspecifikus mutatókat terveznek:
– a programspecifikus teljesítmény- vagy eredménymutatók szükségességének indoklása a
tervezett művelettípusok alapján

1. táblázat Teljesítménymutatók
Egyedi célkitűzés

ID [5]

Mutató [255]

Mértékegység

Mérföldkő
(2024)

Célérték (2029)

2. táblázat Eredménymutatók
Egyedi
célkitűzé
s
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ID
[5]

Mutat
ó [255]

Mértékegysé
g

Alapérték vagy
referenciaérté
k

5

Referenciaé
v

Célérté
k (2029)

Adatforrá
s [200]

Megjegyzése
k (200)
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3. Irányítási mechanizmusok
Hivatkozás: 7. cikk (2) bekezdés f) pont
Szövegmező [5000]

3.1. Partnerség

– A partnerek bevonására tett intézkedések a méltányos átállásra vonatkozó területi terv
előkészítése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése vonatkozásában;
– A nyilvános konzultáció eredménye
3.2. Nyomon követés és értékelés

– A tervezett nyomonkövetési és értékelési intézkedések, ideértve a terv célkitűzéseinek
elérésére való képességét mérő mutatókat
3.3. Koordinációs és felügyelő testület/testületek

A terv végrehajtásának koordinációjáért és felügyeletéért felelős szerv vagy szervek és ezek
szerepe
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III. MELLÉKLET
A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁST TÁMOGATÓ ALAPRA VONATKOZÓ REGIONÁLIS POLITIKAI KÖZÖS
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (RCO) ÉS REGIONÁLIS POLITIKAI KÖZÖS EREDMÉNYMUTATÓK (RCR)2
Teljesítések

Eredmények
RCR 01 – A támogatásban részesített szervezeteknél létrehozott
munkahelyek
RCR 02 – A közpénzből származó támogatásoknak megfelelő
magánberuházások (vissza nem térítendő támogatások és
finanszírozási eszközök szerinti bontásban)
RCR 03 – Termék- vagy folyamatinnovációt bevezető kkv-k
RCR 04 – Marketing- vagy szervezési innovációt bevezető kkv-k
RCR 05 – Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató
kkv-k
RCR 06 – Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott szabadalmi
bejelentések
RCR 29 – A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt
tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás becslése a
támogatott vállalkozások esetében

RCO01 – Támogatott vállalkozások (mikro-, kis-, közép- és
nagyvállalkozások szerinti bontásban)
RCO 02 – Vissza nem térítendő támogatásban részesített
vállalkozások
RCO 03 – Finanszírozási eszközökkel támogatott vállalkozások
RCO 04 – Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
RCO 05 – Támogatott induló vállalkozások
RCO 10 – Kutatóintézetekkel együttműködő vállalkozások
RCO 120 – a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt
tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentése érdekében támogatott vállalkozások

RCR 11 – Az új közcélú digitális szolgáltatások és alkalmazások
felhasználói
RCR 12 – A vállalkozások által kifejlesztett új digitális termékek,
szolgáltatások és alkalmazások felhasználói

RCO 13 – Vállalkozásoknak kifejlesztett digitális szolgáltatások és
termékek
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A mutatókat csoportosítva tüntetjük fel, hogy könnyebben összevethetők legyenek a kohéziós politika más alapspecifikus rendeleteiben szereplő mutatókkal.
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RCR 17 – A piacon már három éve fennmaradó vállalkozások
RCR 18 – Az inkubátorház létrehozását követő egy éven belül
inkubátorszolgáltatást igénybe vevő kkv-k

RCO 15 – A vállalkozásalapításra létrehozott kapacitás

RCR 97 – A kkv-kban támogatott tanulószerződéses gyakorlati
képzések
RCR 98 – A kkv-k szakmai továbbképzést elvégző alkalmazottjai
(készségek szerinti bontásban: műszaki, irányítási, vállalkozói,
környezetvédelemmel kapcsolatos, egyéb)

RCO 101 – A készségfejlesztésbe beruházó kkv-k

RCO 22 – Megújuló energiák termelésére irányuló új kapacitás
(elektromos és hőenergia szerinti bontásban)
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RCR 31 – A termelt megújuló energia összmennyisége (elektromos
és hőenergia szerinti bontásban)
RCR 32 – Megújuló energia: a hálózatra kapcsolt kapacitás (operatív)

RCO 34 – Új hulladék-újrafeldolgozási kapacitás

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó létesítmények és kis
hulladékgazdálkodási rendszerek által ellátott lakosság
RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék
RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált újrafeldolgozott hulladék
RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

RCO 38 – A támogatásban részesített rehabilitált földterület teljes
nagysága
RCO 39 – Felszerelt légszennyezés-megfigyelő rendszerek

RCR 50 – Levegőminőség-javítási intézkedésekben részesülő
lakosság
RCR 52 – Zöld területek, szociális lakások, gazdasági és közösségi
tevékenységek céljára használt rehabilitált terület
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A résztvevőkre vonatkozóan3, 4:
RCO 200 – munkanélküliek, beleértve a tartósan munkanélkülieket is,
RCO 201 – tartósan munkanélküliek,
RCO 202 – inaktív személyek,

A résztvevőkre vonatkozóan6:

RCO 203 – alkalmazottak, ideértve az önfoglalkoztatókat is,

RCR 200 – kilépéskor munkát kereső résztvevők,

RCO 204 – 30 év alattiak,

RCR 201 – kilépéskor oktatásban/képzésben résztvevők,

RCO 205 – 54 év felettiek,

RCR 202 – kilépéskor képesítést szerző résztvevők,
RCO 206 – legfeljebb alsó középfokú (ISCED 0-2) végzettséggel
RCR 203 – kilépéskor foglalkoztatásban –
rendelkező személyek,
önfoglalkoztatást – levő résztvevők.
RCO 207 – felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED
4) végzettséggel rendelkező személyek,

beleértve

az

RCO 208 – felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező
személyek,
RCO 209 – résztvevők összlétszáma5.

3

A résztvevőkre vonatkozó összes teljesítmény- és eredménymutatót jelenteni kell.
Minden személyes adatot társadalmi nem szerint kell bontani (nő/férfi – nem bináris). Ha bizonyos eredmények nem lehetségesek, ezeknél az eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni és
jelenteni. Ha az adatokat nyilvántartásokból gyűjtik, a tagállamoknak nem kell igazodniuk a közösen elfogadott fogalommeghatározásokhoz, így nemzeti fogalommeghatározásokat is
használhatnak.
5
A résztvevők összlétszámát a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó közös teljesítménymutatók alapján automatikusan kell kiszámítani.
6
Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni. Ha bizonyos eredmények nem lehetségesek, ezeknél az eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni és jelenteni. Ha az adatokat
nyilvántartásokból gyűjtik, a tagállamoknak nem kell igazodniuk a közösen elfogadott fogalommeghatározásokhoz, így nemzeti fogalommeghatározásokat is használhatnak.
4

HU

9

HU

