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Amendamentul 67
Martina Michels
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii.

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea, recalificarea, formarea și 
consilierea, precum și alte servicii de 
sprijin destinate lucrătorilor afectați și 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, în special femeilor, pentru a le 
ajuta să se adapteze la noi oportunități de 
angajare și să dobândească noi calificări, 
potrivite pentru economia verde, precum 
și asistența pentru căutarea unui loc de 
muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii. Promovarea 
coeziunii sociale trebuie să constituie un 
principiu de bază în acordarea de sprijin 
din partea FTJ. În plus, FTJ ar trebui să 
vizeze măsuri pentru atenuarea efectelor 
sociale secundare ale tranziției, cum ar fi 
creșterea costurilor legate de locuințe și 
energie pentru grupurile cu venituri mici.
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Amendamentul 68
Martina Michels
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 

(12) Pentru a consolida diversificarea și 
reconversia economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive și 
durabile, în IMM-uri, microîntreprinderi 
și întreprinzători, întreprinderi sociale și 
cooperative pentru a le ajuta să își 
reorienteze activitățile economice și să 
creeze noi oportunități. Investițiile 
productive trebuie înțelese ca investiții în 
active imobilizate sau necorporale ale 
întreprinderilor în vederea producerii de 
bunuri și servicii, contribuind astfel la 
formarea brută de capital, la extindere și la 
ocuparea durabilă a forței de muncă. 
Investițiile durabile ar trebui înțelese ca 
investiții în sensul articolului 2 alineatul 
(17) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului13a. Investițiile productive 
trebuie sprijinite numai dacă sunt necesare 
pentru atenuarea pierderilor de locuri de 
muncă generate de tranziție prin crearea 
sau protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă și dacă nu conduc la o 
relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. Ar 
trebui introdus un mecanism de analiză a 
sustenabilității pentru a se determina dacă 
pot avea efecte negative asupra mediului, 
climei sau societății. Investițiile în 
instalațiile industriale existente, inclusiv 
cele vizate de schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
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integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte 
normele Uniunii privind ajutoarele de 
stat, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la 
întreprinderile situate în zone desemnate 
ca zone asistate în sensul articolului 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

trebuie permise dacă contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și se situează 
cu mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, să fie 
durabilă și să fie în concordanță cu 
principiile „poluatorul plătește” și 
„eficiența energetică pe primul loc”. FTJ 
trebuie să urmărească sprijinirea 
exclusivă a investițiilor legate de tranziția 
climatică care sunt viabile pe termen 
mediu și lung și care asigură o valoare 
adăugată în regiunea vizată. Comisia și 
statele membre trebuie să monitorizeze în 
mod constant viabilitatea investițiilor care 
decurg din FTJ.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).
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