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11.9.2020 A9-0135/69

Amendamentul 69
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
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 
30 000 000 000 EUR la prețurile din 2018 
(„principal”) și nu rezultă din transferuri 
de resurse de la alte fonduri care intră sub 
incidența Regulamentului (UE) .../... 
[noul RDC]. Principalul poate fi majorat, 
dacă este cazul, cu resurse suplimentare 
alocate în bugetul Uniunii, precum și cu 
alte resurse în conformitate cu actul de 
bază aplicabil.
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11.9.2020 A9-0135/70

Amendamentul 70
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
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 3b 
Mecanismul de recompensare ecologică

50 % din totalul sumelor menționate la 
articolul 3 alineatul (3) se pune la 
dispoziție în conformitate cu ritmul în 
care un stat membre își onorează 
angajamentele de a-și reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră.
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11.9.2020 A9-0135/71

Amendamentul 71
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
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, inclusiv în 
întreprinderi cu capital public sau 
societăți pe acțiuni, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
cu scopul de a crea noi locuri de muncă, 
și cu condiția ca acestea să respecte 
obiectivele sociale privind crearea de 
locuri de muncă, egalitatea de gen și 
egalitatea salarială, precum și obiectivele 
de mediu, și să faciliteze tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, fără a sprijini relocarea, în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. .../... [noul 
RDC].
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11.9.2020 A9-0135/72

Amendamentul 72
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
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

eliminat
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11.9.2020 A9-0135/73

Amendamentul 73
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
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către atingerea 
obiectivelor Uniunii pentru 2030 în 
materie de climă și către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până 
în 2050, care să includă un calendar al 
etapelor principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”), precum și o dată obligatorie 
din punct de vedere juridic de eliminare 
treptată a cărbunelui;
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11.9.2020 A9-0135/74

Amendamentul 74
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
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie 
sprijinite și o justificare a faptului că 
acestea contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect 
de seră care se situează cu mult sub 
nivelurile de referință pertinente stabilite 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE și cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru protejarea 
unui număr semnificativ de locuri de 
muncă;

eliminat

Or. en


