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11.9.2020 A9-0135/78

Amendamentul 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul verde 
european, FTJ trebuie să ofere o contribuție 
esențială la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei și al mediului. Resursele 
din pachetul financiar al FTJ sunt 
suplimentare și se adaugă investițiilor 
necesare pentru atingerea obiectivului 
global de a aloca 50 % din cheltuielile 
bugetului Uniunii pentru îndeplinirea 
obiectivelor climatice. Resursele 
transferate în mod voluntar din FEDR și 
FSE+ ar putea contribui integral la 
atingerea acestui obiectiv.
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11.9.2020 A9-0135/79

Amendamentul 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pentru a aborda situația specifică 
și rolul femeilor în tranziție, ar trebui 
promovată egalitatea de gen.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Amendamentul 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri, inclusiv 
în acele IMM-uri care aparțin parțial sau 
în totalitate municipalităților. 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 decente și durabile 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 
crearea și menținerea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă decente și 
durabile. Orice astfel de investiție trebuie 



AM\1213067RO.docx PE655.425v01-00

RO Unită în diversitate RO

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.

să fie justificată în mod corespunzător în 
planul teritorial pertinent pentru o tranziție 
justă, să fie sustenabilă și, dacă este cazul, 
să fie în concordanță cu principiile 
„poluatorul plătește” și „eficiența 
energetică pe primul loc”. Pentru a proteja 
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.

_________________ _________________
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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/81

Amendamentul 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie neutră 
din punct de vedere climatic. În această 
privință, statele membre trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă care să 
detalieze procesul de tranziție, în 
conformitate cu planurile naționale privind 
energia și clima. În acest scop, Comisia 
trebuie să înființeze o Platformă pentru o 
tranziție justă care să se bazeze pe 
platforma existentă pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
și cuantificabilă a unui proces de tranziție 
pe un teritoriu specific pentru a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic. O dată obligatorie din punct de 
vedere juridic pentru consacrarea 
eliminării treptate a cărbunelui în 
legislația națională ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru a beneficia de 
finanțare de la FTJ. Este important ca 
data prevăzută pentru această eliminare 
treptată să se bazeze pe discursul public și 
pe un consimțământ cât mai larg posibil. 
În această privință, statele membre trebuie 
să elaboreze, în cadrul dialogului social, 
în cooperare cu părțile interesate relevante 
și în conformitate cu principiul 
parteneriatului stabilit la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], cu 
sprijinul Comisiei, planuri teritoriale pentru 
o tranziție justă care să detalieze procesul 
de tranziție, în conformitate cu planurile 
naționale privind energia și clima și 
eventual mergând dincolo de aceste 
planuri. În acest scop, Comisia trebuie să 
înființeze o Platformă pentru o tranziție 
justă care să se bazeze pe platforma 
existentă pentru regiunile carbonifere în 
tranziție, pentru a permite schimburile 
bilaterale și multilaterale de experiență cu 
privire la lecțiile învățate și la bunele 
practici în toate sectoarele afectate.
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11.9.2020 A9-0135/82

Amendamentul 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice 
majore aferente procesului de tranziție 
către o economie a Uniunii neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050.

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin populației, economiei 
și mediului din teritoriile care se confruntă 
cu provocări socioeconomice majore 
aferente procesului de tranziție către 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind 
energia și clima pentru 2030 și a 
obiectivului Uniunii de neutralitate 
climatică, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) …/… [Legea 
europeană a climei].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Amendamentul 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile;

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile și de sisteme 
aferente, în reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, în eficiența energetică, în 
tehnologii de stocare a energiei electrice 
și în energia durabilă din surse 
regenerabile, acolo unde aceste investiții 
duc la crearea de locuri de muncă și la 
menținerea unor locuri de muncă 
durabile la o scară considerabilă;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Amendamentul 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) investiții în reabilitarea energetică 
a clădirilor, în conformitate cu inițiativa 
privind „Valul de renovări ale clădirilor”;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Amendamentul 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) investiții în proiecte de combatere 
a sărăciei energetice, în special în 
locuințe sociale, și de promovare a 
eficienței energetice, a unei abordări 
neutre din punct de vedere climatic și a 
încălzirii centralizate cu emisii zero în 
regiunile cele mai afectate;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Amendamentul 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea, recalificarea și 
instruirea lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
special a persoanelor cu un nivel 
educațional scăzut sau insuficient 
exploatat și care se confruntă cu 
inegalitatea de șanse în ceea ce privește 
accesul la educație și la oportunități de 
formare tradiționale, precum și a tinerilor 
care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET), cu scopul de a 
elimina decalajul existent în materie de 
competențe necesare pentru o tranziție 
echitabilă către o societate ecologică și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Amendamentul 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) promovarea egalității de gen, a 
egalității de șanse și a participării 
femeilor pe piața forței de muncă, precum 
și a antreprenoriatului;

Or. en


