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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
Fundo para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho(COM(2020)0022) e a proposta alterada (COM(2020)0460),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º, terceiro parágrafo e o artigo 322, n.º 
1, alínea a) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão,

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Após consulta ao Tribunal de Contas,

– Após consulta ao Comité Económico e Social Europeu,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A9-0135/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, para limitar o aumento da 
temperatura mundial a menos de 1,5 ºC, 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, bem como 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
graças à concentração do financiamento da 
União em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos, sociais e ambientais da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
restantes sejam compensadas por uma 
absorção equivalente, tendo em conta o 
impacto da pandemia de COVID-19.

__________________ __________________

 11COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
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constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social, 
económico e ambiental mais vasto para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa para uso 
energético e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em particular 
no que se refere às regiões 
ultraperiféricas, remotas, insulares e 
geograficamente desfavorecidas, bem 
como às regiões afetadas pelo desafio 
demográfico do despovoamento, em 
detrimento dos objetivos de coesão social, 
económica e territorial.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa, inclusiva e socialmente 
aceitável para todos. Por conseguinte, tanto 
a União como os Estados-Membros e 
respetivas regiões devem ter em conta as 
suas implicações económicas, sociais e 
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instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

ambientais desde o início e utilizar todos 
os instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito, para assegurar que ninguém 
fique para trás.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais, económicas 
e ambientais, nomeadamente para os 
trabalhadores afetados pelo processo de 
transição para a neutralidade climática da 
União até 2050, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais, promovendo 
uma economia sustentável, postos de 
trabalho ecológicos e a saúde pública.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar e compensar os efeitos adversos da 
transição climática, apoiando os territórios 
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trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

e os trabalhadores mais afetados e 
promovendo uma transição 
socioeconómica equilibrada que combate 
a precariedade social e um ambiente 
empresarial instável. Em conformidade 
com o objetivo específico do FTJ, as ações 
por ele apoiadas devem contribuir 
diretamente para atenuar o impacto da 
transição, financiando a diversificação e a 
modernização da economia local, 
regenerando os ativos ambientais e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego e o nível de vida. Tal reflete-se 
no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e 
ambientais. Os recursos provenientes da 
própria dotação do FTJ são adicionais e 
vêm juntar-se aos investimentos 
necessários para atingir a meta global de 
utilizar 30 % das dotações do orçamento da 
União que contribuem para os objetivos em 
matéria de clima. Os recursos transferidos 
a título voluntário do FEDER e do FSE+ 
podem contribuir para a plena consecução 
deste objetivo.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão. A criação 
do FTJ não deve conduzir a cortes ou 
transferências obrigatórias dos outros 
fundos de coesão.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem ou que 
tenham fortemente dependido até 
recentemente de combustíveis fósseis ou 
de atividades industriais intensivas em 
gases com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve concentrar-se nos territórios mais 
afetados e refletir as capacidades nacionais 
para financiar os investimentos exigidos 
pela transição para a neutralidade 
climática, prestando especial atenção às 
regiões menos desenvolvidas, 
ultraperiféricas, montanhosas, insulares, 
escassamente povoadas, rurais, remotas e 
geograficamente desfavorecidas, cuja 
reduzida população dificulta a 
implementação da transição energética 
para a neutralidade climática, e tendo em 
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conta o ponto de partida de cada 
Estado-Membro.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por 
Estado-Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos.

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por 
Estado-Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os municípios e as cidades 
tenham acesso direto aos recursos do FTJ 
que lhes serão disponibilizados de acordo 
com as suas necessidades concretas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima 
e ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades e dos compromissos sociais, 
ambientais e climáticos da União. A lista 
de investimentos deve incluir os que 
apoiam as pessoas, as comunidades e as 
economias locais e são sustentáveis a longo 
prazo, tendo em conta todos os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu e do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição gradual e completa para uma 
economia sustentável, sem poluição, 
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betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

circular e com impacto neutro no clima. O 
apoio prestado aos setores em declínio, 
como o da produção de energia a partir de 
carvão, lenhite, turfa e xistos betuminosos 
ou as atividades de extração destes 
combustíveis fósseis sólidos, deve ser 
associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego qualificado e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização, da 
conectividade e da mobilidade inteligente 
e sustentável, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, tendo em 
consideração as características 
económicas, sociais e energéticas de cada 
Estado-Membro. A importância da 
cultura, da educação e do 
desenvolvimento comunitário para o 
processo de transição deve também ser 
respeitada através de atividades de apoio 
que atendam ao património mineiro.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 

13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
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clima, COM (2018) 773 final. clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências, a 
requalificação e a formação dos 
trabalhadores afetados e dos candidatos a 
emprego, em particular as mulheres, com 
o objetivo de os ajudar na adaptação às 
novas oportunidades de emprego e na 
aquisição de novas qualificações 
adequadas à economia verde, bem como 
de prestar assistência à procura de emprego 
e à sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho. A promoção da coesão social 
deve constituir um princípio orientador 
para a prestação de apoio no âmbito do 
FTJ.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
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postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do 
TFUE.

postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a criação e 
manutenção de um número significativo 
de postos de trabalho. Qualquer 
investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante, ser sustentável 
e, se aplicável, ser coerente com o 
princípio do poluidor-pagador e o 
princípio do primado da eficiência 
energética. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) O apoio ao investimento produtivo 
nas empresas que não sejam PME através 
do FTJ deve ser limitado às regiões menos 
desenvolvidas e em transição, tal como 
previsto no artigo 102.º, n.º 2, do 
Regulamento .../... [RDC].

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem, a título 
voluntário, ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser (14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
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condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

condicionado à implementação efetiva e 
mensurável de um processo de transição 
num território específico, a fim de alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima. Para tal, os Estados-Membros 
devem preparar, no âmbito do diálogo 
social e em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes, em conformidade 
com o princípio de parceria estabelecido 
no artigo 6.º do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC], e com o apoio da Comissão, 
planos territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
em consonância com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
possivelmente indo além dos mesmos. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar as 
metas da União para 2030 e uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa, mantendo e aumentando 
simultaneamente as oportunidades de 
emprego nos territórios afetados, de 
forma a evitar a exclusão social. Devem 
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identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

ser tidos em conta fatores agravantes, 
como as taxas de desemprego e as 
tendências de despovoamento. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e corresponder a regiões de nível 
NUTS 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios, as necessidades e 
as oportunidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar as pessoas, a 
economia e o ambiente dos territórios que 
enfrentam transformações económicas e 
sociais na sua transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, não podem 
ser realizados de maneira suficiente pelos 
Estados-Membros isolados. As principais 
razões para este efeito são, por um lado, as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento dos vários territórios e o 
atraso dos territórios menos favorecidos, 
bem como o limite dos recursos financeiros 
dos Estados-Membros e dos territórios e, 
por outro, a necessidade de um quadro de 
execução coerente que abranja vários 
fundos da União em regime de gestão 
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objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

partilhada e a garantia do respeito de 
normas sociais e ambientais elevadas, 
assim como a promoção da participação 
dos trabalhadores. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios 
que enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio às pessoas, às 
economias e ao ambiente dos territórios 
que enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para a consecução das metas 
da União para 2030 em matéria de 
energia e clima, bem como para uma 
economia com impacto neutro no clima, na 
União, até 2050.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões, às pessoas, às empresas e às 
outras partes interessadas abordar os 
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transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

impactos em matéria de emprego, sociais, 
económicos, ambientais da transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050 e as metas intermédias 
para 2030, em consonância com os 
objetivos do Acordo de Paris.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027 ascendem a 11 270 459 000 
EUR, a preços correntes, que podem ser 
aumentados, se for caso disso, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 
da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

2. Os recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027 ascendem a 25 358 532 750 
EUR a preços de 2018 («montante de 
capital»), e não resultam da transferência 
de recursos de outros fundos regidos pelo 
Regulamento UE .../... [novo RDC]. O 
montante de capital pode ser aumentado, 
se for caso disso, por recursos adicionais 
afetados no orçamento da União e por 
outros recursos, em conformidade com o 
ato de base aplicável.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A repartição anual pelos Estados-
Membros do montante referido no n.º 1 
deve ser incluída na decisão da Comissão 
referida no artigo 3.º, n.º 3, de acordo com 
a metodologia constante do anexo I.

3. A pedido de um Estado-Membro, o 
montante referido no primeiro parágrafo 
do n.º 1 do presente artigo é igualmente 
disponibilizado para o período 2025-2027. 
Para cada período, a respetiva repartição 
anual pelos Estados-Membros do montante 
referido no n.º 1 do presente artigo deve 
ser incluída na decisão da Comissão 
referida no artigo 3.º, n.º 3, de acordo com 
a metodologia constante do anexo I.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-B
Mecanismo de Gratificação Verde

18 % do total dos montantes referidos no 
artigo 3.º, n.º 2, primeiro parágrafo, e no 
artigo 3.º-A, n.º 1, primeiro parágrafo, são 
atribuídos em conformidade com a 
celeridade com que os Estados-Membros 
reduzam as suas emissões de gases com 
efeito de estufa, repartidos segundo o seu 
rendimento nacional bruto mais recente.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-C
Dotações específicas para as regiões 

ultraperiféricas e insulares
1 % do total dos montantes referidos no 
artigo 3.º, n.º 2, primeiro parágrafo, e no 
artigo 3.º-A, n.º 1, primeiro parágrafo, 
constitui uma dotação específica para as 
ilhas, e 1 % constitui uma dotação 
específica para as regiões ultraperiféricas 
a que se refere o artigo 349.º do TFUE, 
atribuídas aos Estados-Membros em 
causa.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos e 
sustentáveis em microempresas e em 
PME, incluindo empresas em fase de 
arranque e turismo sustentável, que 
conduzam à criação de emprego, à 
modernização, à diversificação e 
reconversão económicas;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas e no desenvolvimento das 
existentes, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria, que conduzam à criação de 
emprego;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investimentos em infraestruturas 
sociais que conduzam à criação de 
emprego e à diversificação económica;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação, nomeadamente 
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transferência de tecnologias avançadas; em universidades e instituições de 
investigação públicas, e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas e 
prontas para serem comercializadas;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis e respetivos sistemas, 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, para a eficiência 
energética, para tecnologias de 
armazenamento energético e para energias 
renováveis sustentáveis, quando 
conduzam à criação e manutenção de 
postos de trabalho sustentáveis a uma 
escala considerável;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos em mobilidade 
inteligente e sustentável e em 
infraestruturas de transportes 
respeitadoras do ambiente;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Investimentos em projetos de luta 
contra a pobreza energética, 
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nomeadamente em matéria de habitação 
social, e de promoção da eficiência 
energética, de uma abordagem neutra em 
termos de clima e de aquecimento urbano 
com baixo nível de emissões nas regiões 
mais afetadas;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização, 
inovação digital e conectividade digital, 
nomeadamente na agricultura digital e de 
precisão;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos em infraestruturas 
ecológicas, assim como na regeneração e 
descontaminação de sítios, terrenos 
industriais abandonados e reorientação de 
projetos, quando o princípio do 
«poluidor-pagador» não possa ser 
aplicado;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Criação e desenvolvimento de 
serviços sociais e públicos de interesse 
geral;
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Investimentos na cultura, 
educação e desenvolvimento comunitário, 
incluindo a valorização do património 
mineiro material e imaterial e dos centros 
de caráter comunitário;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências, 
requalificação e formação dos 
trabalhadores e dos candidatos a emprego;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego, 
apoio ao envelhecimento ativo e apoio ao 
rendimento dos trabalhadores que mudem 
de emprego;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, em especial as mulheres, as 
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pessoas com deficiência e os grupos 
vulneráveis;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Além disso, o FTJ pode apoiar, em regiões 
menos desenvolvidas e em transição, tal 
como previsto no artigo 102.º, n.º 2, do 
Regulamento .../... [novo RDC], os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que esses 
investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). 
Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa, para a 
criação de novos postos de trabalho e 
quando cumpram os objetivos sociais de 
criação de emprego, igualdade de género 
e igualdade de remuneração, assim como 
as metas ambientais, e sempre que 
facilitem a transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, sem apoiar 
a relocalização, em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 1, do Regulamento n.º.../... 
[novo RDC].

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i), do presente regulamento e 
cumpram as outras condições 
estabelecidas no segundo parágrafo do 
presente número. Esses investimentos só 
são elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, exceto nos casos em que as 
dificuldades resultem do processo de 
transição energética ou tenham tido início 
após 15 de fevereiro de 2020 e resultem da 
crise da COVID-19;

__________________ __________________
16Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

16Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, transporte, 
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armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

distribuição, armazenamento ou combustão 
de combustíveis fósseis, a menos que 
sejam compatíveis com o n.º 1-A;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos em infraestruturas de 
banda larga em zonas em que existam pelo 
menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente.

e) Investimentos em infraestruturas de 
banda larga em zonas onde o mercado 
fornece aos clientes soluções equivalentes 
em condições de concorrência;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos em empresas que 
não sejam PME, associados à 
transferência de postos de trabalho e 
processos de produção de um 
Estado-Membro para outro ou para um 
país terceiro;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Operações realizadas numa região 
de nível NUTS 2 onde esteja prevista, 
durante a vigência do programa, a 
abertura de uma nova mina de carvão, 
lenhite ou xisto betuminoso ou de um 
campo de extração de turfa, ou a 
reabertura de uma mina de carvão, 
lenhite ou xisto betuminoso ou de um 
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campo de extração de turfa desativados 
temporariamente.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea d), do presente regulamento, 
no caso das regiões fortemente 
dependentes da extração e da combustão 
de carvão, lenhite, xisto betuminoso ou 
turfa, a Comissão pode aprovar planos 
territoriais de transição justa que incluam 
investimentos em atividades relacionadas 
com o gás natural, desde que essas 
atividades sejam consideradas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
em conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (UE) n.º.../2020 
[Regulamento Taxonomia], e cumpram as 
seguintes condições cumulativas:
a) serem utilizadas como tecnologia 
de transição que substitui o carvão, a 
lenhite, a turfa ou o xisto betuminoso;
b) situarem-se nos limites de 
disponibilidade sustentável ou serem 
compatíveis com a utilização de 
hidrogénio não poluente, biogás e 
biometano;
c) contribuírem para os objetivos 
ambientais da União em matéria de 
atenuação das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas, acelerando a 
eliminação total do carvão, da lenhite, da 
turfa ou do xisto betuminoso;
d) reduzirem significativamente as 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
poluição atmosférica e aumentarem a 
eficiência energética;
e) contribuírem para a luta contra a 
pobreza energética;
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f) não prejudicarem o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis nos territórios em causa, 
serem compatíveis e estarem em sinergia 
com uma utilização subsequente de fontes 
de energia renováveis.
Em casos devidamente justificados, a 
Comissão pode igualmente aprovar 
investimentos em atividades não elegíveis, 
em conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (UE) n.º.../2020 
[Regulamento Taxonomia], se cumprirem 
todas as outras condições estabelecidas no 
primeiro parágrafo do presente número, e 
o Estado-Membro puder justificar, no 
plano territorial de transição justa, a 
necessidade de apoiar essas atividades e 
demonstrar a sua coerência com os 
objetivos e a legislação da União em 
matéria de energia e de clima, bem como 
com o seu plano nacional em matéria de 
energia e clima.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios ou decorrem as 
atividades económicas em causa, com base 
nos planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Alteração 47
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A menos que possa justificar devidamente 
a recusa da sua aprovação, a Comissão 
aprova um programa nos casos em que os 
territórios mais afetados pelo processo de 
transição e contemplados no plano 
territorial de transição justa relevante 
sejam devidamente identificados e em que 
o respetivo plano territorial de transição 
justa seja coerente com o plano em matéria 
de energia e clima do Estado-Membro em 
causa, com o objetivo de neutralidade 
climática até 2050, com as fases 
intermédias até 2030 e com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para o FTJ 
deve ser pelo menos igual a uma vez e 
meia o montante do apoio do FTJ a essa 
prioridade, excluindo os recursos referidos 
no artigo 3.º-A, n.º 1, mas não pode 
exceder três vezes esse montante.»

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros. 
Esses recursos podem ser 
complementados pelos recursos 
transferidos numa base voluntária, em 
conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ a 
serem transferidos para a prioridade do 
FTJ não deve exceder uma vez e meia o 
montante do apoio do FTJ a essa 
prioridade. Os recursos transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem manter os seus 
objetivos iniciais e ser inscritos ao nível 
da concentração temática do FEDER e do 
FSE+.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O FTJ foi concebido para as 
comunidades mais vulneráveis de cada 
região, pelo que os projetos elegíveis 
financiados ao abrigo do FTJ que 
contribuam para o objetivo específico 
previsto no artigo 2.º beneficiam de 
cofinanciamento até um máximo de 85 % 
dos custos relevantes.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17 , ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
locais e regionais competentes dos 
territórios em causa e em conformidade 
com o princípio da parceria estabelecido 
no artigo 6.º do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC], assim como com a 
assistência do BEI e do FEI, se for caso 
disso, um ou mais planos territoriais de 
transição justa que abranjam um ou mais 
territórios afetados correspondentes ao 
nível 3 da Nomenclatura Comum das 
Unidades Territoriais Estatísticas («regiões 
do nível NUTS 3»), tal como estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (UE) n.º 
2016/206617 da Comissão, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos e sociais resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 



PE648.609v04-00 32/344 RR\1210220PT.docx

PT

efeito de estufa. fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para alcançar os 
objetivos climáticos da União para 2030, 
assim como uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, incluindo um 
calendário para as principais medidas de 
transição que sejam coerentes com a versão 
mais recente do plano nacional em matéria 
de energia e clima («PNEC»)

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1, incluindo 
indicadores como a taxa de desemprego e 
o índice de despovoamento;
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação do impacto dos 
desafios de transição enfrentados pelos 
territórios mais afetados negativamente, 
incluindo o impacto social, económico e 
ambiental da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, que 
identifique o número potencial de 
empregos afetados e perdidos, o potencial 
impacto nas receitas públicas, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos associados à transformação ou ao 
encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios, bem como os desafios 
relacionados com a pobreza energética;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, demográficos, 
económicos, de saúde e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
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regionais ou territoriais; regionais ou territoriais, sempre que 
pertinente;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
indicativa dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], assim 
como o BEI e o FEI, se for caso disso.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
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intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 
termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com 
base na análise do relatório final de 
desempenho do programa, que não foram 
alcançados pelo menos 65 % do objetivo 
estabelecido para um ou mais indicadores 
de realizações ou de resultados para os 
recursos do FFJ, pode efetuar correções 
financeiras nos termos do artigo [98.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], reduzindo 
o apoio do FTJ à prioridade em causa, na 
proporção dos resultados alcançados.

Com base no relatório final de desempenho 
do programa, a Comissão pode efetuar 
correções financeiras em conformidade 
com o Regulamento (UE) [novo RDC].

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Disposições transitórias

Os Estados-Membros devem beneficiar de 
um período de transição até... [um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento] para a preparação 
e adoção dos planos territoriais de 
transição justa. Todos os 
Estados-Membros são plenamente 
elegíveis para financiamento ao abrigo do 
presente regulamento durante esse 
período de transição, que não será tido em 
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conta pela Comissão ao ponderar uma 
decisão de anulação da autorização do 
financiamento ou de perda de 
financiamento.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
Revisão

O mais tardar até ao final da revisão 
intercalar do próximo quadro financeiro 
plurianual, a Comissão examina a 
aplicação do FTJ e avalia se é adequado 
alterar o seu âmbito de aplicação em 
consonância com possíveis alterações ao 
Regulamento 2020/... [Regulamento 
Taxonomia], os objetivos climáticos da 
União definidos no Regulamento (UE) 
2020/... [Lei Europeia do Clima] e a 
evolução da execução do plano de ação 
para o financiamento sustentável. Nessa 
base, a Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, que pode ser acompanhado por 
propostas legislativas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A. Introdução

Nas propostas legislativas que regem a utilização do financiamento da política de coesão para 
o período 2021-2027, um dos principais objetivos por que se pautarão os investimentos da UE 
em 2021-2027 será o de «Uma Europa mais verde e hipocarbónica, encorajando uma 
transição energética limpa e equitativa, os investimentos verdes e azuis, a economia circular, a 
adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos». Tal serve para aplicar o 
Acordo de Paris. Além disso, 25 % do total das despesas do QFP devem ser gastos em 
atividades relacionadas com o clima. 

O Pacto Ecológico Europeu reforça ainda mais o compromisso da UE para com um futuro 
mais ecológico, estabelecendo uma nova política de crescimento para a Europa, com o 
objetivo ambicioso de alcançar a neutralidade climática até 2050, objetivo que foi aprovado 
pelo Conselho Europeu em 12 de dezembro de 2019. 

No entanto, na via de acesso a uma economia ecológica e à neutralidade climática, existem 
dificuldades especiais que devemos solucionar com urgência. Existe, por exemplo, um grande 
número de regiões que ainda dependem de combustíveis fósseis ou de processos industriais 
intensivos em gases com efeito de estufa. A transição destas regiões para uma economia com 
impacto neutro no clima constitui, por conseguinte, um enorme desafio. As atividades 
económicas com níveis elevados de intensidade de emissão de gases com efeito de estufa, ou 
baseadas na produção e utilização de combustíveis fósseis, como o carvão e a lenhite, terão 
inevitavelmente de diminuir tanto em termos de produção económica como de emprego. 
Outros setores com níveis elevados de emissão de gases com efeito de estufa terão de 
abandonar os processos com maior intensidade de carbono: terão de se transformar. Além 
disso, alguns postos de trabalho, que dependem indiretamente das atividades acima 
mencionadas, terão também de ser transformados ou deixar de existir. Todas estas alterações 
terão um impacto direto na vida das pessoas e criarão inevitavelmente um vasto leque de 
desafios sociais.

Por conseguinte, o relator congratula-se com o facto de, ao apresentar um novo projeto de 
regulamento separado para a criação de um Fundo para uma Transição Justa no período de 
financiamento pós-2020, a Comissão ter estado atenta a estes desafios sociais, económicos e 
ambientais e ter assinalado a importância de uma resposta comum da UE à necessidade de 
uma transição justa. 

Na opinião do relator, esta proposta, que constitui a primeira proposta legislativa de execução 
das prioridades definidas no Pacto Ecológico Europeu e faz parte do Plano de Investimento 
para uma Europa Sustentável, necessita ainda de algumas alterações, aditamentos e 
adaptações. O relator está particularmente preocupado com o impacto socioeconómico do 
processo de transição para uma economia com impacto neutro no clima, e está firmemente 
convicto de que a UE necessita de concretizar a transição sem permitir um aumento adicional 
das disparidades entre as regiões, e sem deixar ninguém para trás.
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B. Estrutura do Mecanismo de Transição Justa

O relator congratula-se com a estrutura em três pilares do Mecanismo de Transição Justa: o 
Fundo para uma Transição Justa, o regime específico ao abrigo do programa InvestEU e o 
mecanismo de empréstimo do setor público com o Grupo BEI. O Fundo para uma Transição 
Justa será utilizado principalmente para conceder subvenções e centrar-se-á na diversificação 
económica e na requalificação e inclusão ativa dos trabalhadores e dos candidatos a emprego; 
os outros dois pilares atrairão investimentos privados e angariarão o financiamento público, 
respetivamente. 

O relator chama igualmente a atenção para o facto de o Fundo para uma Transição Justa ser 
executado em regime de gestão partilhada, em estreita cooperação com as autoridades 
nacionais, regionais e locais e as partes interessadas, uma vez que tal assegura a apropriação 
da estratégia de transição. A conformidade com o princípio da parceria é também 
fundamental, uma vez que garante a consulta dos parceiros económicos e sociais sobre 
questões de programação e execução.

C. Âmbito do apoio

O relator congratula-se com o facto de o FTJ proposto apoiar atividades nos domínios da 
diversificação económica, da requalificação dos trabalhadores e da reabilitação ambiental. 
Trata-se de um vasto leque de atividades, que inclui investimentos em: PME, I&I, tecnologias 
e infraestruturas relacionadas com a energia, digitalização, regeneração, economia circular, 
aperfeiçoamento e requalificação de trabalhadores, e assistência aos candidatos a emprego e 
inclusão destes. No entanto, a lista de atividades deveria ser ainda mais alargada, a fim de 
permitir às regiões, aos cidadãos, às empresas e a outras partes interessadas fazer face de 
forma eficaz às consequências sociais, económicas, ambientais e em matéria de emprego da 
transição para uma economia com impacto neutro no clima. 

O relator gostaria de excluir do FTJ o financiamento de investimentos em empresas que não 
sejam PME, nos casos em que os empregos e os processos de produção sejam transferidos de 
um Estado-Membro para outro ou para um país terceiro. Além disso, o relator aprova a 
exclusão do financiamento de investimentos relacionados com os combustíveis fósseis, mas 
considera que os investimentos em atividades ligadas ao gás natural, em particular, devem ser 
elegíveis para financiamento em determinadas condições estritas.

D. Orçamento

O relator congratula-se com o facto de o FTJ proposto ir promover a transição energética e 
apoiar um leque muito mais vasto de atividades em três grandes categorias: apoio social, 
revitalização económica e recuperação de terras. O relator também acolhe com agrado a 
proposta alterada da Comissão, que propõe um orçamento substancialmente mais elevado e 
recursos adicionais do Instrumento de Recuperação da União Europeia. No entanto, dado que 
os ambiciosos objetivos políticos da UE só podem ser alcançados através de um orçamento 
ambicioso, são necessários recursos adicionais, que não devem colocar em risco o 
financiamento dos outros fundos de coesão. Além disso, os recursos do FTJ podem ser 
complementados com transferências do FEDER e do FSE+, numa base voluntária. 
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Além disso, o relator considera que devem ser recompensados os esforços adicionais dos 
Estados-Membros que conduzam a uma redução das emissões para além do objetivo. Por 
conseguinte, o relator apoia a introdução de incentivos, como o mecanismo de recompensa 
ecológica, que recompensa com créditos suplementares os Estados-Membros que reduzam 
mais rapidamente as suas emissões de gases com efeito de estufa. Segundo o relator, deve ser 
dada especial atenção às ilhas e às regiões ultraperiféricas, garantido créditos específicos a seu 
favor.

E. Conclusão

O presente relatório é o resultado de negociações intensas e de compromissos. O relator 
gostaria, em particular, de agradecer aos relatores-sombra de outros grupos políticos, bem 
como aos relatores de parecer das cinco comissões associadas e de duas outras comissões que 
emitiram parecer. O relator aguarda com expectativa as intensas negociações 
interinstitucionais que terão lugar após a pausa estival.
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26.6.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relator de parecer: Siegfried Mureşan

(*) Comissões associadas – Artigo 57.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia plenamente o Fundo para a Transição Justa, em conformidade com a resolução 
do Parlamento, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e 
os recursos próprios.1

Nesta resolução, o Parlamento «insta a Comissão a assegurar que o próximo QFP cumpra 
plenamente o Acordo de Paris e salienta a necessidade urgente de dar um novo salto qualitativo 
nos esforços políticos e financeiros para alcançar os seus objetivos, bem como de uma transição 
justa para uma economia neutra em termos de carbono, com base nos mais elevados critérios 
de justiça social, de modo a que ninguém seja deixado para trás».  

O relator considera que o Fundo para a Transição Justa (FTJ) deve ser reforçado através de 
um aumento das suas dotações, para que seja possível alcançar os seus ambiciosos objetivos. 
O acesso ao financiamento do FTJ deve ser independente de outros fundos estruturais e de 
investimento da UE. Por conseguinte, o relator considera que, embora seja necessário 
assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ 
não deve ser subordinado à «coordenação» com outros fundos de coesão pelas seguintes 
razões:

1. O FTJ é um instrumento complementar aos outros instrumentos utilizados no âmbito 
da política de coesão da UE. Terá um papel essencial na superação de um dos 
principais desafios para a consecução da neutralidade climática. Por conseguinte, dada 
a importância política deste Fundo, o seu funcionamento e a afetação dos seus 
recursos devem ser tão independentes quanto possível dos outros instrumentos de 
financiamento, mantendo simultaneamente a complementaridade com estes.

2. O pedido de alinhar os recursos do FTJ pelos recursos dos fundos estruturais 
correspondentes impede a utilização dos respetivos fundos. Devem ser os 

1 Resolução do Parlamento, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e os 
recursos próprios:  é tempo de satisfazer as expectativas dos cidadãos (2019/2833(RSP)).
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Estados-Membros a decidir como afetar as suas verbas nacionais com base nas suas 
características económicas, sociais e territoriais, desde que essa afetação seja 
conforme com o quadro jurídico da UE. Ao solicitar o alinhamento das dotações do 
FTJ pelo financiamento da coesão, imporíamos uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, que visa limitar o aumento da 
temperatura do planeta a menos de 1,5 
°C, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos, bem como no 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O 
presente regulamento aplica uma das 
prioridades estabelecidas na Comunicação 
relativa ao Pacto Ecológico Europeu11 e faz 
parte do Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável12 que concede 
financiamento específico ao abrigo do 
Mecanismo para uma Transição Justa no 
contexto da política de coesão, a fim de 
fazer face aos custos económicos e sociais 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
restantes sejam compensadas por uma 
absorção equivalente.

_________________ _________________
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11 COM(2019) 640 final, de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 final, de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 final, de 14.1.2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

(3) Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser inclusiva e socialmente 
aceitável para todos, tem de reduzir as 
desigualdades e não pode deixar ninguém 
para trás. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros, bem como os 
diferentes intervenientes regionais e 
locais, devem ter em conta as suas 
implicações ambientais, sociais, 
económicas e para o mercado de trabalho 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas e reforçar as 
positivas, como a criação de empregos 
novos, dignos e sustentáveis ou a 
melhoria da qualidade do ar. O orçamento 
da União desempenha um papel importante 
a este respeito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
que permitirão mobilizar, através do 
orçamento da União e de outros 
instrumentos que lhe estão associados, 
pelo menos um bilião de EUR para apoiar 
investimentos sustentáveis ao longo da 
próxima década, um Mecanismo para uma 
Transição Justa deverá, nomeadamente, 
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da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

apoiar os trabalhadores e os cidadãos das 
regiões afetadas pela transição, 
complementando as ações de transição 
ecológica dos programas pertinentes no 
âmbito do QFP 2021-2027. O Mecanismo 
deve contribuir para fazer face às 
consequências sociais e económicas, 
nomeadamente para os trabalhadores 
afetados pelo processo, tendo em vista a 
neutralidade climática da União até 2050, 
reunindo as dotações do orçamento da 
União em objetivos climáticos e sociais 
regionais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é não 
apenas atenuar e compensar os efeitos 
adversos da transição climática, mas 
também criar e potenciar os futuros 
efeitos positivos, apoiando os territórios 
mais afetados, bem como as pessoas que 
aí vivem, em particular os trabalhadores 
afetados, e contribuir para a consecução 
de uma transição justa para a 
neutralidade climática até 2050. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para facilitar e 
catalisar o impacto da transição, 
financiando a diversificação, o 
reposicionamento e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego e 
o nível de vida. Tal reflete-se no seu 
objetivo específico, que é estabelecido ao 
mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC]. Deve igualmente ser 
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concedido apoio aos territórios em que 
ocorram mudanças estruturais 
importantes após a eliminação 
progressiva das atividades mineiras.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A utilização do apoio e do 
financiamento da União deverá assegurar 
que todos os projetos elegíveis em cada 
um dos Estados-Membros sejam coerentes 
com a responsabilidade da União de 
alcançar a neutralidade climática até 
2050.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, a política de 
coesão e o FTJ devem dar um contributo 
essencial para a gestão articulada das ações 
climáticas. Os recursos provenientes da 
própria dotação do FTJ são adicionais e 
vêm juntar-se aos investimentos 
necessários para atingir a meta global de 
utilizar 25 % das dotações do orçamento da 
União que contribuem para os objetivos em 
matéria de clima. Os recursos transferidos 
voluntariamente do FEDER e do FSE+ 
poderão contribuir para a plena 
consecução deste objetivo e para facilitar 
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a transição ecológica, contribuindo 
plenamente para a criação de novos 
empregos de qualidade, para o 
crescimento sustentável e inclusivo e para 
o desenvolvimento regional.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) À luz da pandemia de COVID-19, 
e a fim de dar provas do empenhamento 
da União na recuperação económica 
através de uma trajetória de 
desenvolvimento sustentável, é necessário 
que o próximo QFP e o Plano de 
Recuperação da Europa prevejam um 
aumento do montante atribuído ao FTJ. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Os recursos do FTJ devem ser 
proporcionais aos seus objetivos 
ambiciosos. A fim de atenuar os efeitos da 
transição para a neutralidade climática, o 
FTJ deve dispor uma dotação financeira 
distinta, independente da dotação de 
outros fundos estruturais e de 
investimento da UE. O acesso ao FTJ não 
deve depender de transferências de outros 
fundos da UE. Esse acesso independente 
permitirá que o FTJ funcione de forma 
adequada, produza os resultados 
esperados e assegure previsibilidade aos 
beneficiários.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ, por si só, não 
serão suficientes para dar resposta a todos 
os desafios relacionados com a transição 
para a neutralidade climática. Por 
conseguinte, os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão. As 
contribuições voluntárias transferidas do 
FEDER e do FSE+ para o FTJ não 
prejudica outros objetivos da política de 
coesão nem as dotações financeiras 
programadas para outros objetivos ao 
abrigo do FEDER e do FSE+. As 
contribuições transferidas não devem 
exceder 20 % dos recursos inicialmente 
afetados a um Estado-Membro ao abrigo 
do FEDER e do FSE+.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A dotação financeira constitui, 
para o Parlamento Europeu e o Conselho, 
o montante de referência privilegiada 
durante o processo orçamental anual, em 
conformidade com o artigo [17.º] do 
Acordo Interinstitucional [entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a 
boa gestão financeira]+ e pode ser 
aumentada por decisão da autoridade 
orçamental. Além disso, a dotação 
financeira destinada ao FTJ pode ser 
aumentada por contribuições adicionais 
dos Estados-Membros e por outros 
recursos, em conformidade com o ato de 
base aplicável, e constituir receitas 
afetadas externas para além das 
enumeradas no artigo 21.º, n.º 2, 
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alínea a), do Regulamento Financeiro.
_____________
+ Referência a eventualmente atualizar 
em função do acordo interinstitucional 
aplicável para o período 2021-2027.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais 
para financiar os investimentos exigidos 
pela transição para a neutralidade 
climática.

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis e, em 
menor grau, de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa 
que têm de ser abandonadas 
progressivamente ou adaptadas à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve apoiar os 
Estados-Membros que deles necessitem, 
com base na capacidade financeira destes 
últimos, para financiar os investimentos 
exigidos pela transição para a neutralidade 
climática. Deve ser prestada especial 
atenção às regiões insulares ou 
escassamente povoadas e periféricas, onde 
é mais difícil concretizar a transição 
energética para a neutralidade climática.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Aplicam-se ao presente regulamento 
as regras financeiras horizontais adotadas 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
com base no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Essas regras estão estabelecidas 
no Regulamento Financeiro e definem, 
nomeadamente, as modalidades relativas à 
elaboração e execução do orçamento 
através de subvenções, contratos públicos, 
prémios e execução indireta, além de 
preverem controlos quanto à 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE incidem também 
na proteção do orçamento da União em 
caso de deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, já que o respeito do 
princípio do Estado de direito é uma 
condição prévia essencial para uma gestão 
financeira rigorosa e um financiamento 
eficaz da União.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) .../... [Instrumento 
Europeu de Recuperação (IER)] e dentro 
dos limites dos recursos por este afetados, 
devem ser levadas a cabo medidas de 
recuperação e resiliência no âmbito do FTJ 
para fazer face ao impacto sem precedentes 
da crise de COVID-19. Esses recursos 
adicionais devem ser utilizados de forma a 
garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento (UE) .../... [IER];
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico, ao mesmo tempo que 
protegem, preservam e reforçam o capital 
natural da União e melhoram a saúde e o 
bem-estar face aos riscos e impactos 
ambientais. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve ainda ser disponibilizado 
apoio aos setores e empregos que, 
indiretamente, dependem das cadeias de 
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transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

valor dos combustíveis fósseis e de 
processos industriais com emissão 
intensiva de gases com efeito de estufa, 
por exemplo através da requalificação dos 
trabalhadores. Deve também ser dada 
especial atenção às atividades que reforçam 
a inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

_________________ _________________
13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar os investimentos em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, na condição de 
criarem novos empregos, em particular 
em regiões dependentes de uma economia 
hipercarbónica e afetadas pela transição 
estrutural para uma economia 
hipocarbónica e eficiente em matéria de 
recursos. Esses investimentos 
contribuirão para garantir que as pessoas 
que vivem em regiões em fase de transição 
tenham acesso a serviços públicos e a 
serviços de interesse geral de elevada 
qualidade, com o objetivo de apoiar uma 
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transição socialmente justa, que não deixe 
ninguém para trás.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, incluindo as pessoas 
afetadas pela precariedade energética e as 
consideradas mais vulneráveis na aceção 
do Regulamento (UE) .../... (FSE+), o FTJ 
deve também abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, com o objetivo de 
os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego e de alcançar a 
igualdade de género em todos os setores, 
bem como de prestar assistência à procura 
de emprego e à sua inclusão ativa no 
mercado de trabalho. Um objetivo global 
da transição climática, do Mecanismo 
para uma Transição Justa e do FTJ deve 
ser o de assegurar a empregabilidade 
líquida com novos empregos de qualidade.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) São necessárias políticas e 
estratégias inclusivas para evitar o 
agravamento das desigualdades num 
processo de transição justa. A promoção 
da coesão social deve ser um dos 
princípios orientadores do apoio ao abrigo 
do FTJ, fomentando a igualdade de 
género e a melhoria das condições para os 
migrantes e refugiados, os jovens e os 
trabalhadores mais idosos e menos 
qualificados e garantindo que ninguém 
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seja deixado para trás.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Os Estados-Membros e a 
Comissão devem velar por que a execução 
das prioridades financiadas pelo FTJ 
contribua para o respeito e a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, em 
conformidade com o artigo 8.º do TFUE. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e o reposicionamento 
económicos dos territórios afetados pela 
transição, o FTJ deve ainda prestar apoio 
ao investimento produtivo nas PME. Por 
investimento produtivo entende-se o 
investimento em capital fixo ou em ativos 
incorpóreos das empresas, em prol da 
produção de bens e serviços, contribuindo 
assim para a formação bruta de capital e o 
emprego. Para as empresas que não sejam 
PME, os investimentos produtivos só 
devem ser apoiados se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
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aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante e 
deve ser sustentável e coerente com o 
princípio do primado da eficiência 
energética. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos de todas as 
categorias enumeradas no artigo 107.º, 
n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. O 
investimento produtivo em empresas não 
deve distorcer a concorrência entre 
empresas.

_________________ _________________
14Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As regras da UE em matéria de 
auxílios estatais devem ser flexíveis, a fim 
de assegurar que as regiões em transição 
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possam atrair investimento privado. Por 
conseguinte, quando elaborar novas 
orientações, a Comissão deve também ter 
em conta os problemas das mudanças 
estruturais nas regiões em causa, 
assegurando simultaneamente uma 
concorrência leal no mercado interno. As 
regras em matéria de auxílios estatais 
devem permitir que todas as regiões que 
recebem assistência ao abrigo do FTJ 
combatam eficazmente, numa fase 
precoce, a ameaça da perda de empregos. 
As regras aplicáveis devem permitir uma 
flexibilidade adequada, 
independentemente do estatuto das 
regiões que recebem assistência.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do 
FTJ para uma ou mais prioridades 
específicas no âmbito de um programa 
apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+) ou 
pelo Fundo de Coesão. Em conformidade 
com o artigo 21.º-A do Regulamento (UE) 
[novo RDC], os recursos do FTJ devem 
ser reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
e coerência para a programação dos 
recursos do FTJ no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, os Estados-Membros, em 
estreita cooperação com as autoridades 
locais e regionais e com os parceiros 
sociais, deverão programar os recursos do 
FTJ para uma ou mais prioridades 
específicas no âmbito de um programa 
apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+) ou 
pelo Fundo de Coesão. Em conformidade 
com o artigo 21.º-A do Regulamento (UE) 
[novo RDC], os recursos do FTJ podem ser 
voluntariamente reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+, caso essa complementaridade se 
justifique e não prejudique a realização 
dos objetivos para os quais sejam afetados 
recursos do FEDER e do FSE+. Em 
alternativa, poderá ser elaborado um 
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programa FTJ autónomo se tal se 
justificar por circunstâncias objetivas.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A)  Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) A utilização dos recursos do FTJ 
deve minimizar os custos e a carga 
administrativa para os beneficiários do 
fundo e para todos os intervenientes, em 
conformidade com as medidas de 
simplificação introduzidas pelo 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC].

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros prepararão, 
em estreita cooperação com todas as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
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justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados. Além 
disso, os planos territoriais de transição 
justa devem ser coerentes com as 
estratégias territoriais pertinentes 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) .../... [novo RDC], incluindo as 
estratégias de especialização inteligente 
(S3), os planos nacionais em matéria de 
energia e clima (PNEC) e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a fim de 
definir e aplicar o FTJ, de forma a 
assegurar uma coordenação estratégica 
dos esforços locais, regionais, nacionais e 
da União para a diversificação das 
economias regionais, garantindo 
simultaneamente uma transição justa e 
equitativa.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Para que a transição ecológica 
seja bem-sucedida, todos os 
Estados-Membros devem secundar o 
objetivo da União de alcançar a 
neutralidade climática até 2050. Os 
Estados-Membros que ainda não tenham 
assumido o compromisso de alcançar este 
objetivo só devem obter acesso parcial à 
sua dotação nacional ao abrigo do FTJ. 
Nesse caso, as regiões dos Estados-
Membros que se tenham comprometido a 
alcançar este objetivo devem ser 
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favorecidas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, aumentar o emprego e impedir a 
degradação do ambiente, nomeadamente 
no que diz respeito à conversão ou ao 
encerramento de instalações que envolvam 
a produção de combustíveis fósseis ou 
outras atividades com grande intensidade 
de gases com efeito de estufa. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e podem fazer parte de unidades 
maiores, como as regiões de nível NUTS 
3, ou corresponder a essas unidades. Os 
planos devem especificar os desafios e as 
necessidades desses territórios e identificar 
o tipo de operações necessárias de uma 
forma que assegure o desenvolvimento 
coerente de atividades económicas 
resistentes às alterações climáticas, que 
sejam também coerentes com a transição 
para a neutralidade climática e os objetivos 
do Pacto Ecológico. Os planos devem 
descrever pormenorizadamente as 
sinergias e as complementaridades com 
outros programas da União e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa e, 
se for caso disso, o Fundo de 
Modernização, a fim de dar resposta às 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
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FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão, se 
for caso disso, ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão. A Comissão 
deve prestar assistência técnica a pedido 
dos Estados-Membros, caso estes não 
possuam a capacidade administrativa 
necessária ou tenham dificuldades na 
elaboração dos planos territoriais de 
transição justa.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Tendo em conta os esforços 
enormes que as PME têm de empreender 
para fazer face às consequências da crise 
da COVID-19, as autoridades locais, 
regionais e nacionais, as empresas e 
outras entidades que se candidatem a um 
financiamento ao abrigo do FTJ devem 
beneficiar de um processo de candidatura 
e comunicação de informações simples, 
completo e de fácil gestão, que permita 
um apoio direcionado.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação 
para os resultados da utilização de 
recursos do FTJ, a Comissão, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, deve poder aplicar 
correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

(16) A fim de assegurar a obtenção dos 
resultados esperados, a Comissão, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, deve poder aplicar 
correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, deverão 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão para estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por Estado-
Membro, em conformidade com o anexo I.

(18) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, deverão 
ser atribuídas competências delegadas à 
Comissão para estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por Estado-
Membro, em conformidade com o anexo I.  

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos e geográficos decorrentes 
do processo de transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, na 
União, até 2050.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima. Os investimentos devem 
ter por objetivo atenuar as perdas de 
empregos resultantes da transição, 



PE648.609v04-00 60/344 RR\1210220PT.docx

PT

mediante o apoio à reconversão e à 
criação de novos empregos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018,que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por 
recursos adicionais afetados no 
orçamento da União e por outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável.

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 25 000 000 000 
EUR, a preços de 2018. A dotação 
financeira do FTJ pode ser completada 
com contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros e com outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável, constituindo assim receitas 
afetadas externas que acrescem às 
enumeradas no artigo 21.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento Financeiro.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão, 0,35 % do 
montante referido no primeiro parágrafo 
são afetados à assistência técnica.

Por iniciativa da Comissão, pelo menos 
0,35 % do montante referido no primeiro 
parágrafo são afetados à assistência 
técnica, com a possibilidade de essa 
percentagem ser aumentada a pedido de 
um Estado-Membro com base na 
especificidade do plano territorial de 
transição justa.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

3. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 10.º, a fim de completar o 
presente regulamento mediante a adoção 
de uma decisão que estabeleça a repartição 
anual dos recursos, incluindo quaisquer 
recursos adicionais referidos no n.º 2, por 
Estado-Membro, em conformidade com a 
metodologia estabelecida no anexo I. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos Estados-Membros que ainda 
não se comprometeram a alcançar o 
objetivo da União de neutralidade 
climática até 2050, o acesso ao FTJ será 
limitado a um terço da sua dotação 
nacional («parte não congelada»), sendo 
os restantes dois terços («parte 
congelada») disponibilizados assim que 
esse compromisso for assumido. Neste 
caso, as regiões que se comprometam a 
realizar este objetivo têm acesso 
prioritário à parte congelada da dotação 
nacional.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 

Suprimido
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apoio complementar do FEDER ou do 
FSE+.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Recursos do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) .../... [IER] devem ser 
executadas no âmbito do FTJ através de 
um montante de 30 000 000 000 EUR, a 
preços de 2018, do montante referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea vi), 
desse regulamento, sob reserva do seu 
artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 8.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este montante deve ser considerado outro 
recurso, tal como referido no artigo 3.º, 
n.º 2, e deve constituir receitas afetadas 
externas, em conformidade com o 
artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
Este recurso deve ser disponibilizado para 
efeitos de autorização orçamental ao 
abrigo do objetivo de Investimento no 
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Crescimento e no Emprego para os anos 
de 2021 a 2024, para além dos recursos 
globais estabelecidos no artigo 3.º, do 
seguinte modo:
– 2021: EUR 7 495 797 242; 
– 2022: EUR 7 496 636 094; 
– 2023: EUR 7 496 371 621; 
– 2024: EUR 7 495 899 220.
____________________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1-
122).

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, deve ser disponibilizado um 
montante de 15 295 823 EUR, a preços de 
2018, para despesas administrativas a 
partir dos recursos referidos no primeiro 
parágrafo.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por iniciativa da Comissão, pelo 
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menos 0,35 % do montante referido no 
primeiro parágrafo são afetados à 
assistência técnica, com a possibilidade de 
essa percentagem ser aumentada a pedido 
de um Estado-Membro com base na 
especificidade do plano territorial de 
transição justa.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A repartição anual pelos 
Estados-Membros do montante referido 
no n.º 1 deve ser incluída na decisão da 
Comissão referida no artigo 3.º, n.º 3, de 
acordo com a metodologia constante do 
anexo I.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do disposto no 
artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento 
Financeiro, as regras de anulação de 
autorizações estabelecidas no [título VII, 
capítulo IV,] do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC] aplicam-se às autorizações 
orçamentais baseadas nos recursos 
referidos no n.º 1. Em derrogação do 
disposto no artigo 12.º, n.º 4, alínea c), do 
Regulamento Financeiro, estes recursos 
não são utilizados para um programa ou 
ação subsequente.

Alteração 44
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º Os recursos 
do FTJ têm caráter adicional e não 
substituem as atividades apoiadas ao 
abrigo do FEDER, do FSE+ ou de outros 
programas da União.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos e 
sustentáveis, especialmente em PME e 
empresas em fase de arranque, que 
conduzam à criação de empregos dignos e 
sustentáveis, bem como à diversificação e 
à reconversão económicas;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, na diversificação de empresas 
já estabelecidas ou em atividades 
económicas sustentáveis alternativas, 
nomeadamente através de incubadoras de 
empresas e de serviços de consultoria;

Alteração 47
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação, nomeadamente 
em instituições de investigação e 
universidades, e promoção da transferência 
e da adoção de tecnologias avançadas;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimentos destinados a 
promover sistemas de transporte que 
melhorem a mobilidade urbana e a 
tornem mais sustentável, nomeadamente 
graças à utilização de soluções 
tecnológicas inteligentes;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos, especialmente se as 
medidas do lado da procura forem 
insuficientes, na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas e sustentáveis acessíveis, na 
redução da dependência da energia de 
elevada intensidade carbónica e da 
pobreza energética, na redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
incluindo em transportes e infraestruturas 
sustentáveis, nomeadamente através da 
promoção da eletrificação e da utilização 
de biocombustíveis, e investimentos em 
medidas específicas de eficiência 
energética e em energias renováveis;
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos na eficiência 
energética e em energias renováveis, 
nomeadamente no aquecimento urbano;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, nomeadamente em 
redes de alta velocidade, como cabos de 
fibra ótica para os agregados familiares 
em zonas insulares, periféricas, rurais e 
escassamente povoadas; 

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos, 
assegurando, ao mesmo tempo, a 
coerência com o princípio do poluidor-
pagador;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) Investimentos em infraestruturas 
sociais e no desenvolvimento de serviços 
públicos de interesse geral;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego, em particular 
daqueles cujos níveis de escolaridade são 
subaproveitados ou baixos;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Políticas ativas do mercado de 
trabalho e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e 
ao emprego orientados para o futuro, bem 
como assistência na procura de emprego;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a emprego, 
garantindo a igualdade de acesso e a 
igualdade entre homens e mulheres.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Além disso, o FTJ pode apoiar, em todas 
as categorias enumeradas no artigo 107.º, 
n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE, os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que esses 
investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). 
Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, exceto as que podem obter 
apoio do FTJ para investimentos 
ecológicos, novas tecnologias e 
infraestruturas que possam contribuir 
para a redução das emissões de gases, a 
eficiência energética ou a produção de 
energia a partir de fontes renováveis;

_____________________ _______________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos em infraestruturas de 
banda larga em zonas em que existam pelo 
menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente.

e) Investimentos em infraestruturas de 
banda larga em zonas em que existam pelo 
menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente. Esta exclusão não 
se aplica a zonas insulares, remotas e 
escassamente povoadas onde sejam 
necessárias novas infraestruturas 
individuais de alta velocidade para chegar 
aos agregados familiares.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa apoiado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 
ou pelo Fundo de Coesão, ou de um ou 
vários programas específicos, caso tal se 
justifique com base em circunstâncias 
objetivas.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A programação dos recursos do FTJ deve 
respeitar o artigo 6.º do Regulamento 
(UE) .../... [novo RDC] e garantir o 
envolvimento direto das autoridades dos 
territórios em causa de nível NUTS 2 ou 
NUTS 3, nomeadamente através da 
afetação de recursos no âmbito de 
programas regionais, caso existam, ou 
através da utilização dos instrumentos 
territoriais integrados previstos nos 
artigos [22.º a 28.º] do Regulamento (UE) 
.../... [novo RDC].

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa, bem como 
com as estratégias regionais e locais 
existentes neste domínio.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ podem incluir os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos voluntariamente 
em conformidade com o artigo [21.º-A] do 
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(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ 
transferidos voluntariamente para a 
prioridade do FTJ não deve comprometer 
o financiamento adequado das 
prioridades do FEDER e do FSE+. As 
contribuições transferidas não devem 
exceder 20 % dos recursos do FEDER e 
do FSE+ inicialmente atribuídos a um 
Estado-Membro nem 60 % do montante 
do apoio proveniente da prioridade do 
FTJ.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/201417 da Comissão, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, em plena conformidade com o 
princípio de parceria e juntamente com 
todas as autoridades competentes e 
parceiros sociais, nomeadamente a nível 
local e regional, dos territórios em causa, 
em conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC], um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados, que possam fazer parte de 
regiões de níveis mais elevados ou 
corresponder a esses regiões, como as de 
nível 3 da Nomenclatura Comum das 
Unidades Territoriais Estatísticas («regiões 
do nível NUTS 3»), tal como estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais e a 
nível do mercado de trabalho resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
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fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa. Devem ser 
utilizados critérios objetivos e 
transparentes para determinar as zonas-
alvo e a repartição de fundos entre elas. A 
pedido de um Estado-Membro, a 
Comissão presta assistência técnica para 
a elaboração dos planos territoriais de 
transição justa.

_________________ _________________
17Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

17Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental, 
assim como os benefícios conexos, 
especialmente em termos de saúde e bem-
estar, da transição para uma economia 
totalmente baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente na 
utilização dos recursos e da energia e com 
impacto neutro no clima, que identifique o 
número potencial de empregos afetados e 
perdidos, bem como a potencial criação de 
empregos, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados à transformação ou ao 
encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios;
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Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos desafios e oportunidades sociais, 
económicos e ambientais da transição para 
uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente na utilização dos 
recursos e da energia e com impacto 
neutro no clima, acompanhada de uma 
lista pormenorizada das ações previstas;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas.

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa e, se 
for caso disso, do Fundo de 
Modernização, a fim de dar resposta às 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas no território que é objeto do 
plano.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem todos os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], bem 
como as partes interessadas pertinentes ao 
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nível geográfico dos territórios afetados a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, no 
âmbito de uma abordagem ascendente.

Alteração 69

Proposta de regulamento
 Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, definindo, de 
preferência, o quadro das prioridades e 
dos processos de execução, e com os 
PNEC, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e as estratégias regionais e locais 
existentes.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 8.º, n.º 4, é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, 
n.º 4, é conferido à Comissão por tempo 
indeterminado a contar da [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, n.º 4, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
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Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 8.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 2 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por 
Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 20 % das 
dotações totais do FTJ. Os montantes 
superiores ao limiar de 20 % são 
redistribuídos proporcionalmente pelas 
dotações de todos os outros 
Estados-Membros. As quotas dos 
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Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A concessão de dois terços da 
dotação nacional é subordinada ao facto 
de os Estados-Membros apoiarem e se 
comprometerem a realizar o objetivo da 
União de alcançar a neutralidade 
climática até 2050. Este montante deve ser 
colocado numa reserva até que o 
Estado-Membro em questão assuma esse 
compromisso. Nesse caso, as regiões do 
Estado-Membro que apoiem e se 
comprometam a realizar o objetivo da 
União de alcançar a neutralidade 
climática até 2050 devem beneficiar de 
acesso prioritário aos fundos.
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24.6.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e Conselho que institui o Fundo para 
uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatora de parecer: Henrike Hahn

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, que visa limitar o aumento da 
temperatura mundial a 1,5 ºC acima dos 
níveis pré-industriais, o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, graças à concentração do 
financiamento da União em objetivos 
ecológicos e sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
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custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com 
impacto neutro no clima, em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
restantes sejam compensadas por uma 
absorção equivalente.

Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios e oportunidades a nível 
económico, social e regional e nos 
domínios da sustentabilidade energética, 
da segurança energética e da 
acessibilidade dos preços da energia 
decorrentes da transição para uma 
economia sustentável, com impacto neutro 
no clima, resistente às alterações 
climáticas, eficiente na utilização de 
recursos e totalmente circular, que fique 
concluída em 2050, o mais tardar, em que 
não existam emissões líquidas de gases 
com efeito de estufa e se procure evitar 
impactos negativos na saúde humana e no 
ambiente relacionados, nomeadamente, 
com a deterioração da biodiversidade e 
dos ecossistemas, o consumo excessivo de 
recursos, a poluição atmosférica e 
química e os resíduos.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 

(2) A transição, o mais tardar até 
2050, para uma economia sustentável, com 
impacto neutro no clima, resistente às 
alterações climáticas, eficiente na 
utilização de recursos e totalmente 
circular constitui um dos objetivos 
políticos mais importantes para a União e 
exigirá novos e importantes investimentos, 
nomeadamente em tecnologias novas e 
inovadoras. Em 12 de dezembro de 2019, 
o Conselho Europeu aprovou o Pacto 
Ecológico Europeu e o objetivo de 
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desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de 
gases com efeito de estufa. Esta situação 
não só gera o risco de uma transição a 
velocidades diferentes na União no que 
respeita à ação climática, mas também de 
disparidades crescentes entre as regiões, 
em detrimento dos objetivos de coesão 
social, económica e territorial.

alcançar uma UE com impacto neutro no 
clima até 2050, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris. Em 17 de 
abril de 2020, o Parlamento Europeu 
sublinhou que o objetivo da neutralidade 
climática deve servir de base às respostas 
políticas para combater a pandemia de 
COVID-19 e as suas consequências, e que 
a estratégia do Pacto Ecológico deve estar 
no centro da recuperação e reconstrução 
da economia europeia. Embora a luta 
contra as alterações climáticas e a 
degradação do ambiente a todos venha a 
beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio prazo, 
nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição no mesmo ponto de 
partida ou têm a mesma capacidade de 
resposta. Alguns estão mais avançados do 
que outros e a transição implica um 
impacto social e económico mais vasto 
para as regiões que atualmente dependem 
fortemente dos combustíveis fósseis, das 
indústrias com utilização intensiva de 
gases com efeito de estufa ou das 
indústrias que fabricam produtos 
incompatíveis com o objetivo de 
neutralidade climática. Esta situação pode 
não só pôr em risco a transição na União 
no que respeita à ação climática, mas 
também pode resultar em disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial. Os Estados-Membros devem 
dispor dos meios necessários para realizar 
os objetivos da União em matéria de 
neutralidade carbónica e para evitar que 
certas regiões sejam deixadas para trás.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente inclusiva e 
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para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

contribuir para a criação de empregos 
dignos e de qualidade, a erradicação da 
pobreza e o desenvolvimento sustentável 
da União, combatendo o desemprego, a 
marginalização social e a contração 
económica nas regiões mais expostas e 
tendo em conta os desafios em matéria de 
sustentabilidade energética, segurança 
energética e acessibilidade dos preços. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
suas implicações económicas, ambientais, 
sociais e regionais desde o início e utilizar 
todos os instrumentos possíveis para 
facilitar as mudanças estruturais 
necessárias e atenuar as consequências 
negativas para os trabalhadores afetados e 
outras partes particularmente afetadas 
pela transição. O orçamento da União deve 
desempenhar um papel importante a este 
respeito.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Espera-se que, até 2030, a 
transição contribua para a criação de 
1,2 milhões de empregos adicionais na 
Europa, para além dos 12 milhões de 
novos empregos já esperados. De acordo 
com as estimativas da Comissão1-A, nas 
regiões carboníferas, onde mais de 
200 000 empregos estão diretamente 
relacionados com a indústria do carvão, 
podem ser criados até 315 000 empregos 
até 2030, graças à utilização de 
tecnologias energéticas limpas, bem como 
460 000 empregos adicionais até 2050. As 
regiões carboníferas poderão, por si só, 
satisfazer 60 % da implantação prevista 
de tecnologias de produção de energia 
limpa, necessárias para alcançar os 
objetivos ambiciosos de neutralidade 
carbónica. Além disso, o desenvolvimento 
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de projetos de energia limpa nas regiões 
carboníferas beneficia da disponibilidade 
de infraestruturas e terrenos, da presença 
de pessoal já formado com competências 
elétricas e mecânicas, que são 
particularmente adequadas para o 
reemprego no setor das energias 
renováveis, bem como do património 
industrial já existente;
__________________
1-A Comissão Europeia, Centro Comum de 
Investigação, Tecnologias de energias 
limpas nas regiões carboníferas: 
oportunidades de emprego e de 
crescimento, 2020, 
https://op.europa.eu/pt/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
não deverá ser considerado um 
instrumento de financiamento isolado, 
mas complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027, 
tendo em conta, em particular, os 
impactos socioeconómicos e ambientais 
nos trabalhadores e nas comunidades 
mais afetadas pela transição da atual 
dependência do carvão e do carbono. O 
Mecanismo deve contribuir para fazer face 
às consequências sociais, económicas e 
regionais da transição para a neutralidade 
climática da União e para alcançar todos 
os outros objetivos ambientais da União, 
reunindo as dotações do orçamento da 
União em objetivos climáticos e sociais 
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regionais e contribuindo para uma 
economia sólida e sustentável, com 
empregos capazes de proporcionar um 
nível de vida decente e efeitos positivos na 
saúde pública.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O FTJ deve procurar 
desenvolver sinergias e 
complementaridades com os outros 
pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, a fim de assegurar que 
os três pilares contribuam para a 
consecução dos mesmos objetivos, e não 
deve excluir os investimentos do setor 
privado que serão facilitados através do 
Mecanismo para uma Transição Justa. 
Deve apoiar os objetivos globais do Pacto 
Ecológico Europeu e estar em sintonia 
com o quadro para as atividades 
sustentáveis tal como definido no 
Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
Taxonomia da UE], a fim de fazer face 
aos objetivos climáticos e ambientais, sem 
deixar ninguém para trás. O objetivo da 
JTF consiste em dar resposta aos desafios 
e oportunidades da transição climática, 
providenciando investimentos específicos 
nas regiões afetadas, especialmente em 
atividades económicas sustentáveis, 
assegurando a aceitação de projetos 
sustentáveis novos e inovadores e 
apoiando os territórios, os trabalhadores e 
as comunidades locais mais afetados na 
adaptação das suas estruturas industriais 
e económicas e, ao mesmo tempo, 
restabelecendo a competitividade a longo 
prazo das regiões e reforçando a coesão 
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social e económica. Em conformidade com 
o objetivo específico do FTJ, as ações por 
ele apoiadas devem contribuir diretamente 
para facilitar e apoiar o processo de 
transição, financiando a diversificação e a 
modernização da economia local e 
permitindo criar novas oportunidades de 
emprego, inclusivamente através da 
consulta, numa fase precoce, de todas as 
partes interessadas. Tal reflete-se no seu 
objetivo específico, que é estabelecido ao 
mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC]. Os beneficiários dos 
fundos do FTJ devem respeitar os valores 
fundamentais da União consagrados nos 
Tratados.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar, pelo menos, 25 % 
das dotações do orçamento da União que 
contribuem para os objetivos em matéria 
de clima. Os recursos voluntariamente 
transferidos do FEDER e do FSE+ pelos 
Estados-Membros, de acordo com as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas a nível regional e local nos 
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planos nacionais de transição justa, 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem ser 
adequados e proporcionais aos seus 
objetivos ambiciosos e complementar os 
recursos disponibilizados no âmbito da 
política de coesão, mas não devem, de 
forma alguma, substituir esses 
investimentos nem comportar cortes ou 
transferências obrigatórias de outros 
fundos da União abrangidos pelo 
Regulamento (UE) .../... [novo 
Regulamento Disposições Comuns]. Com 
base nas orientações do Banco Europeu 
de Investimento, o financiamento deve ser 
autorizado até 75 %, ou mais em caso de 
grave contração económica, dos custos 
previstos de um projeto apoiado pelo FTJ.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O Fundo deve ser financiado 
através de um QFP 2021-2027 reforçado 
e, sob reserva de uma avaliação de 
impacto prévia, através de novos recursos 
adicionais que poderão provir da 
introdução de novos recursos da União, 
tais como, mas não exclusivamente, 
impostos sobre as empresas, o digital, as 
finanças, os plásticos, o carbono e os 
rendimentos provenientes dos regimes de 
comércio de licenças de emissão;
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática. 

(8) A transição para uma economia 
sustentável e com impacto neutro no clima 
constitui simultaneamente um desafio e 
uma oportunidade para todos os Estados-
Membros reagirem melhor às futuras 
crises e garantirem a prosperidade 
económica e social dentro dos limites do 
planeta. A transição será particularmente 
exigente para com os Estados-Membros 
que dependem fortemente de combustíveis 
fósseis ou de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa 
ou do fabrico de produtos incompatíveis 
com o objetivo de neutralidade climática 
que têm de ser abandonados 
progressivamente ou adaptados à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
Nenhum território ou cidadão deve ser 
deixado para trás. O FTJ abrangerá todos 
os Estados-Membros, mas a distribuição 
dos seus meios financeiros deve refletir as 
necessidades ou capacidades nacionais 
para financiar os investimentos necessários 
para permitir, facilitar e acelerar a 
transição para a neutralidade climática e 
uma Europa sustentável.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por Estado-

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por Estado-
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Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos.

Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos. A Comissão deve igualmente 
publicar todas as estatísticas e 
informações pertinentes para melhor 
compreender e avaliar a chave de 
repartição entre os Estados-Membros.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito dos 
objetivos e das prioridades da União em 
matéria de clima e ambiente e estar em 
consonância com o quadro da União para 
as atividades sustentáveis estabelecido no 
Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
Taxonomia da UE]. A lista de 
investimentos deve dar prioridade aos que 
apoiam os cidadãos, os trabalhadores, as 
comunidades e as economias locais e que 
são sustentáveis a médio e longo prazo, 
respeitando plenamente todos os objetivos 
do Pacto Ecológico, do Acordo de Paris e 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Os 
projetos financiados devem contribuir para 
a transição para uma economia sustentável, 
com impacto neutro no clima, resistente às 
alterações climáticas, eficiente na 
utilização de recursos e totalmente 
circular, sem prejudicar nenhum dos 
objetivos ambientais da União, e devem 
apoiar o objetivo de restabelecer a 
competitividade a longo prazo das regiões 
afetadas. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de combustíveis fósseis ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
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ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

abandono progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego, assegurando uma cooperação 
eficaz com todas as partes interessadas 
para encontrar um calendário 
equilibrado, mas ambicioso, para essas 
ações. No que diz respeito à transformação 
de setores com níveis elevados de emissão 
de gases com efeito de estufa, o apoio deve 
promover novas atividades através da 
implantação de novas tecnologias, novos 
processos ou produtos, que conduzam a 
uma redução significativa das emissões, 
em consonância com os objetivos 
climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE o mais tardar 
até 2050, mantendo e reforçando 
simultaneamente o emprego e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
facilitar a transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima.

__________________
13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos – Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 

(11) Um dos objetivos fundamentais do 
FTJ consiste em garantir oportunidades 
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abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

de emprego sustentável para os 
trabalhadores e os territórios afetados 
pela transição climática. Para proteger os 
cidadãos e os trabalhadores mais 
vulneráveis à transição climática, o FTJ 
deve também abranger a formação 
profissional, o desenvolvimento das novas 
competências, a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores e dos candidatos a emprego 
afetados, com o objetivo de os ajudar na 
requalificação e adaptação às novas 
oportunidades de emprego sustentável, 
bem como de prestar assistência aos que 
procuram emprego e à sua inclusão ativa 
no mercado de trabalho, tendo em conta a 
necessidade de garantir a igualdade de 
oportunidades para todos e de alcançar o 
equilíbrio de género em todos os setores.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A pandemia de COVID-19 e os 
seus efeitos na saúde e na economia 
tiveram repercussões na União e nas 
prioridades da Comissão. A crise causada 
pela COVID-19 tornou igualmente 
patente a interdependência entre os 
ecossistemas e a nossa economia, bem 
como a forte dependência do sistema 
económico da União das longas cadeias 
de abastecimento. Esta situação reforça a 
importância do FTJ e a necessidade de 
afetar recursos adequados para superar 
os desafios que se colocam à transição 
para uma economia sustentável e 
totalmente circular e de reforçar a 
resiliência das economias da União, 
especialmente nas regiões mais afetadas. 
O FTJ e as dotações do Fundo de Coesão 
devem evitar o aumento das disparidades 
entre Estados-Membros após a crise 
causada pela COVID-19. A proposta 
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alterada da Comissão relativa ao FTJ 
propõe aumentar para mais de 40 mil 
milhões de EUR a dotação do Fundo para 
uma Transição Justa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que a execução 
das prioridades financiadas no âmbito do 
FTJ contribua para o respeito e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, em conformidade com o 
artigo 8.º do TFUE. Os objetivos em 
matéria de igualdade de género e a 
independência económica das mulheres 
devem ser assegurados em todas as suas 
vertentes e em todas as fases de 
preparação, acompanhamento, execução 
e avaliação dos programas operacionais, 
de forma oportuna e coerente.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e a reconversão económica 
dos territórios afetados pela transição, o 
FTJ deve ainda prestar apoio ao 
investimento sustentável e produtivo, 
centrando-se nas PME, nas 
microempresas e nos empresários, nas 
empresas sociais e nas cooperativas, a fim 
de as ajudar a reorientar as suas 
atividades empresariais e criar novas 
oportunidades. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
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postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital, a expansão e o emprego 
sustentável. O investimento sustentável 
deve ser entendido como investimento na 
aceção do artigo 2.º, ponto 17, do 
Regulamento (UE) 2019/2088 do 
Parlamento Europeu e do Conselho13-A. 
Para as empresas que não sejam PME, os 
investimentos sustentáveis e produtivos só 
devem ser apoiados se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
culminarem em deslocalizações. Deve ser 
criado um mecanismo de análise da 
sustentabilidade para determinar se têm 
consequências negativas para o ambiente, 
o clima ou a sociedade. Os investimentos 
em instalações industriais existentes, 
incluindo as abrangidas pelo regime de 
comércio de licenças de emissão da União, 
devem ser autorizados se contribuírem para 
a transição para uma economia com 
impacto neutro no clima até 2050, se forem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e se tiverem 
como resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho. 
Qualquer investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante. A fim de 
proteger a integridade do mercado interno 
e a política de coesão e evitar uma 
distorção da concorrência entre empresas, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. 
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O objetivo do FTJ deve ser unicamente o 
de apoiar os investimentos relacionados 
com a transição climática que sejam 
viáveis a médio e longo prazo e que 
confiram um valor acrescentado ao 
território em causa. A Comissão e os 
Estados-Membros devem acompanhar de 
forma permanente a viabilidade dos 
investimentos realizados ao abrigo do 
FTJ.

__________________ __________________
13-A Regulamento (UE) 2019/2088 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de novembro de 2019, relativo à 
divulgação de informações relacionadas 
com a sustentabilidade no setor dos 
serviços financeiros (JO L 317 de 
9.12.2019, p. 1). 

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A)  Para assegurar que o Fundo não 
seja utilizado para pagar os custos da 
reparação dos danos ambientais 
abrangidos pela responsabilidade 
ambiental de uma empresa, o apoio ao 
investimento relacionado com a 
regeneração, a reorientação e a 
descontaminação de sítios e com a 
reabilitação de terrenos e de ecossistemas 
só deve ser autorizado caso nenhuma 
empresa possa ser legalmente 
responsabilizada pelo financiamento 
dessas ações, em conformidade com o 
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princípio do poluidor-pagador consagrado 
no artigo 191.º do TFUE.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
e coerência para a programação dos 
recursos do FTJ no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, deverá ser possível preparar 
um programa FTJ autónomo ou programar 
os recursos do FTJ para uma ou mais 
prioridades específicas no âmbito de um 
programa apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+) ou 
pelo Fundo de Coesão. Em conformidade 
com o artigo 21.º-A do Regulamento (UE) 
[novo RDC], os recursos do FTJ podem, a 
título voluntário, ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa. O FTJ 
deve ficar operacional o mais 
rapidamente possível para apoiar as 
regiões em transição, especialmente no 
contexto da crise causada pela COVID-
19. A Comissão deve velar por que seja 
dada execução aos processos 
administrativos pertinentes sem 
problemas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser (14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
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condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

mensurável e condicionado à 
implementação efetiva de um processo de 
transição num território específico, com 
base em metas, em indicadores de 
realizações e de resultados e num efetivo 
acompanhamento, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em conjunto com as autoridades 
regionais e locais competentes e em 
estreita cooperação, a nível local e 
regional, com todas as partes interessadas 
pertinentes, parceiros económicos e 
sociais, representantes da sociedade civil, 
peritos, instituições de formação e 
investigação, empregadores, incluindo dos 
setores industriais afetados, grupos de 
trabalhadores, organizações de base local 
e outras partes interessadas, e com o 
apoio da Comissão, planos territoriais de 
transição justa, pormenorizando o processo 
de transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados. A 
fim de assegurar uma estratégia de 
transição eficaz e inclusiva, todas as 
partes interessadas pertinentes e todos os 
parceiros devem ser plenamente 
associados a todas as fases de preparação, 
desenvolvimento, execução e avaliação 
dos programas ao abrigo do FTJ e devem 
dispor das melhores condições para 
participar de forma eficaz na seleção e na 
execução dos projetos e operações 
financiados. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima o mais tardar até 2050, 
nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa ou o fabrico de produtos 
afetados pela transição, protegendo 
simultaneamente os trabalhadores 
afetados e aumentando as oportunidades 
de emprego nos territórios afetados, a fim 
de evitar a exclusão social. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e corresponder a regiões de nível 
NUTS 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios, as necessidades e 
as oportunidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico, do Acordo de Paris e do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição e que não causem efeitos de 
dependência nem deem origem a ativos 
irrecuperáveis devem receber o apoio 
financeiro do FTJ. Os planos territoriais de 
transição justa devem fazer parte dos 
programas (apoiados pelo FEDER, o 
FSE+, o Fundo de Coesão ou o FTJ, 
consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

Alteração 21



PE648.609v04-00 98/344 RR\1210220PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia circular e com impacto neutro 
no clima o mais tardar até 2050, não 
podem ser realizados de maneira suficiente 
pelos Estados-Membros isolados. As 
principais razões para este efeito são, por 
um lado, as disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento e de emprego dos vários 
territórios e o atraso dos territórios menos 
favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos cidadãos, às 
atividades económicas e aos territórios que 
enfrentam desafios em matéria de 
sustentabilidade energética, segurança 
energética e acessibilidade dos preços da 
energia no âmbito do processo de 
transição para uma economia justa e 
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sustentável, com impacto neutro no clima, 
resistente às alterações climáticas, 
eficiente na utilização de recursos e 
totalmente circular na União, até 20501-A, 
o mais tardar. O FTJ apoia a 
competitividade a longo prazo e a coesão 
social e regional desses territórios.
____________
1-A. Deve utilizar-se a expressão «o mais 
tardar» sempre que é mencionado o ano 
de 2050 (ao longo de todo o texto).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estabelece o objetivo específico do 
FTJ, a sua cobertura geográfica e os seus 
recursos, o âmbito do seu apoio no que diz 
respeito ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego a que se refere 
o [artigo 4.º, n.º 2, alínea a),] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], e 
disposições específicas relativas à 
programação e aos indicadores necessários 
à monitorização.

2. Estabelece o objetivo específico do 
FTJ, a sua cobertura geográfica e os seus 
recursos, o âmbito do seu apoio no que diz 
respeito ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego a que se refere 
o [artigo 4.º, n.º 2, alínea a),] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], e 
disposições específicas relativas à 
programação, a critérios transparentes e 
aos indicadores de sustentabilidade 
necessários à monitorização.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 

Em conformidade com os objetivos 
políticos enunciados no artigo [4.º, n.º 1], 
do Regulamento (UE) [novo RDC], o FTJ 
deve contribuir para o objetivo específico 
único de permitir às regiões, aos 
municípios, aos operadores económicos, 
aos trabalhadores e às pessoas abordar os 
impactos sociais, económicos, regionais e 
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neutro no clima. ambientais da transição para uma economia 
sustentável e com impacto neutro no clima, 
em consonância com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, os ODS da ONU e os 
objetivos do Acordo de Paris.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ apoia uma transição justa 
para todos e o investimento no domínio do 
emprego e do crescimento sustentável em 
todos os Estados-Membros, especialmente 
nas regiões que dependem fortemente da 
extração e combustão de carvão e lenhite, 
que são objeto dos artigos 1.º e 2.º. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 
da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

Os novos recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem, pelo menos, a 40 
mil milhões de EUR, a preços de 2018. 
Esses recursos não são transferidos das 
dotações dos fundos abrangidos pelo 
Regulamento (UE).../... [novo RDC], em 
particular o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o 
Fundo Social Europeu (FSE+) ou o 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER). Sob 
reserva de uma avaliação de impacto 
prévia, o FTJ deve, na medida do possível, 
ser aumentado por recursos próprios 
adicionais afetados no orçamento da 
União, como eventuais novas quotizações, 
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e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de programação e subsequente 
inscrição no orçamento da União, o 
montante referido no primeiro parágrafo é 
indexado à taxa anual de 2 %.

Para efeitos de programação e subsequente 
inscrição no orçamento da União, o 
montante referido no primeiro parágrafo é 
indexado anualmente em função da 
inflação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato delegado que estabeleça a 
repartição anual dos recursos, incluindo 
quaisquer recursos adicionais referidos no 
n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º Os 
beneficiários dos fundos do FTJ devem 
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respeitar os valores fundamentais da 
União consagrados nos Tratados.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos e 
sustentáveis em PME, incluindo empresas 
em fase de arranque, empresas em fase de 
expansão, microempresas e empresários, 
empresas sociais, empresas públicas 
regionais e locais e cooperativas;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas e na expansão de empresas 
existentes, nomeadamente empresas 
centradas na promoção da eficiência 
energética e de fontes de energia 
renováveis, ou através de incubadoras de 
empresas locais e regionais, de serviços de 
partilha de instalações e de serviços de 
consultoria relevantes para a transição 
climática;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 

c) Investimentos sustentáveis em 
atividades de investigação e inovação, 
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transferência de tecnologias avançadas; nomeadamente através de universidades e 
centros de investigação, e promoção da 
transferência e da adaptação de 
tecnologias avançadas prontas a serem 
lançadas no mercado;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas sociais para 
energias acessíveis e sustentáveis, 
investimentos na redução da pobreza 
energética e na poluição atmosférica, 
investimentos na redução das emissões de 
gases com efeito de estufa (incluindo na 
mobilidade sustentável e na 
descarbonização do setor dos transportes), 
na eficiência energética (incluindo a 
descarbonização dos edifícios), em 
infraestruturas de carregamento de 
veículos elétricos e em energias renováveis 
(incluindo em sistemas de aquecimento 
urbano e em tecnologias de 
armazenamento), em redes de energia, 
como redes inteligentes e super-redes, 
bem como na interligação elétrica 
transfronteiriça;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, especialmente nas 
regiões periféricas e nas zonas rurais;

Alteração 35
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos na implantação de 
tecnologias e de infraestruturas para uma 
mobilidade limpa, inteligente e a preços 
acessíveis, incluindo investimentos na 
conectividade ferroviária, de modo a 
contribuir para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a 
diversificação das soluções de mobilidade;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração, 
reorientação e descontaminação de sítios e 
de espaços e instalações industriais 
abandonados, na reabilitação de terrenos e 
ecossistemas, nomeadamente com vista a 
atuarem como sumidouros de carbono, e 
na reorientação de projetos, com exceção 
das medidas preventivas e corretivas 
exigidas ao abrigo da legislação nacional 
e da União em matéria de 
responsabilidade ambiental, em 
conformidade com a aplicação do 
princípio do «poluidor-pagador» 
consagrado no artigo 191.º do TFUE;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da economia 
circular, nomeadamente através da 
prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 

g) Investimentos na preservação, 
proteção e recuperação da biodiversidade 
e dos habitats naturais, nomeadamente 
através do investimento no turismo 
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reparação e reciclagem; ecológico na região em transição;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Formação profissional, melhoria 
de competências, desenvolvimento de 
novas competências e requalificação dos 
trabalhadores e candidatos a emprego, 
incluindo aconselhamento, colocando a 
tónica na igualdade de género, a fim de 
assegurar que beneficiem de 
oportunidades de emprego de qualidade e 
a longo prazo quer em setores de futuro 
que contribuam diretamente para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
quer na economia de prestação de 
cuidados e em setores públicos essenciais;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, colocando a tónica na igualdade 
de género;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j-A)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Qualquer outra atividade 
específica, acordada entre as autoridades 
locais e regionais competentes no 
território em causa, o Estado-Membro e a 
Comissão Europeia, que seja compatível 
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com as estratégias de desenvolvimento 
local e que contribua para a transição 
para uma economia da União neutra em 
termos de emissões o mais tardar até 
2050;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Assistência técnica. k) Assistência técnica e serviços de 
aconselhamento, nomeadamente para a 
preparação de documentação e análises 
de apoio e de referência para 
investimentos e para incubadoras e 
viveiros de projetos a nível local e 
nacional, reunindo financiadores e 
promotores de projetos;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
base nas informações exigidas nos termos 
do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE e em 
conformidade com as regras da União em 
matéria de auxílios estatais estabelecidas 
nos artigos 107.º e 108.º do TFUE, os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que:

(i) esses investimentos sejam sujeitos a 
uma análise de sustentabilidade para 
determinar se têm consequências 
negativas para o ambiente, o clima ou a 
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sociedade. Para o efeito, as empresas 
devem fornecer informações fiáveis, com 
base em modelos a elaborar pela 
Comissão;
(ii) esses investimentos tenham sido 
considerados cruciais pelas regiões em 
transição e aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
base nas informações exigidas nos termos 
do artigo 7.º, n.º 2, alíneas h) e i), e se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i), e cumpram as restantes 
condições estabelecidas no segundo 
parágrafo do presente número. Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O FTJ tem por objetivo apoiar os 
investimentos relacionados com a 
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transição ecológica que sejam viáveis a 
médio e longo prazo. A viabilidade dos 
investimentos é constantemente 
monitorizada pela Comissão e pelo 
Estado-Membro em causa, em 
conformidade com os planos territoriais 
de transição justa a que se refere o artigo 
7.º.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

a) A desativação, a manutenção e a 
construção de centrais nucleares, assim 
como a gestão ou o armazenamento de 
resíduos nucleares;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16 ;

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, e desde que essas empresas 
não sejam viáveis a médio e longo prazo, 
sem prejuízo das empresas que podem 
beneficiar da eventual aplicação das 
orientações comunitárias relativas aos 
auxílios estatais de emergência e à 
reestruturação de empresas em 
dificuldade e do quadro temporário da 
Comissão relativo a medidas de auxílio 
estatal em apoio da economia no atual 
contexto do surto de COVID-19, caso este 
quadro seja prorrogado para além de 
2020;

__________________ __________________
16Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 16Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
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Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

d) Investimentos direta ou 
indiretamente relacionados com a 
produção, a transformação, a distribuição, 
o armazenamento, o transporte, a 
transmissão ou a combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção dos 
investimentos em hidrogénio limpo, 
biogás e biometano, dentro dos limites da 
disponibilidade sustentável, nas regiões 
fortemente dependentes da extração e da 
combustão de carvão e lenhite, desde que 
esses investimentos:
(i) contribuam para o objetivo de 
neutralidade climática da União para 
2050, mediante a aceleração a 
substituição do carvão, da lenhite, da 
turfa ou do xisto betuminoso, sem limitar 
a expansão das fontes de energia 
renováveis;
(ii) sejam devidamente justificadas 
pela autoridade competente do Estado-
Membro no seu plano territorial de 
transição justa; e
(iii) estejam em conformidade com o 
direito da União, os planos nacionais em 
matéria de energia e clima e o princípio 
da eficiência energética e sejam de 
natureza transitória;
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos em infraestruturas 
de banda larga em zonas em que existam 
pelo menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente.

e) Os custos relacionados com as 
medidas preventivas e corretivas por 
danos ambientais abrangidos pela 
responsabilidade ambiental da empresa 
que os causou, como a limpeza, a 
descontaminação e a reabilitação dos 
sítios, em conformidade com o princípio 
do «poluidor-pagador» consagrado no 
artigo 191.º do TFUE;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Despesas de consumo de qualquer 
tipo;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Investimentos de empresas 
registadas na lista da UE de jurisdições 
não cooperantes para fins fiscais;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)



RR\1210220PT.docx 111/344 PE648.609v04-00

PT

Texto da Comissão Alteração

e-C) Atividades ou investimentos com 
risco acrescido de inviabilidade e 
dependência de subsídios para funcionar 
após a expansão inicial;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Quaisquer outros investimentos 
incompatíveis com o objetivo de 
neutralidade climática ou que causem 
efeitos de dependência.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios ou as atividades 
económicas em causa, com base nos 
planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios ou das 
atividades económicas que requerem 
apoio adicional para levar a cabo o 
processo de transição, contemplados no 
plano territorial de transição justa 
relevante, seja devidamente justificada e 
em que o respetivo plano territorial de 
transição justa seja coerente com o plano 
em matéria de energia e clima do Estado-
Membro em causa e com as medidas 
destinadas à realização dos objetivos da 
União em matéria de clima até 2030.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos que podem ser transferidos a 
título voluntário, em conformidade com o 
artigo [21.º-A] do Regulamento (UE) 
[novo RDC].

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos elegíveis financiados 
ao abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa que contribuam para o objetivo 
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específico previsto no artigo 2.º podem 
beneficiar de um máximo de 75 % dos 
custos relevantes ou mais em caso de 
recessão económica grave.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente 
com base nos impactos económicos e 
sociais resultantes da transição, 
nomeadamente no que diz respeito às 
perdas de emprego esperadas na produção 
e utilização de combustíveis fósseis e às 
necessidades decorrentes da transformação 
dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

1. Em cada um dos Estados-
Membros, as autoridades competentes 
devem preparar, juntamente com as 
autoridades regionais e locais competentes 
e em plena cooperação com todas as 
partes interessadas relevantes, a que se 
refere o n.º 3 do presente artigo, dos 
territórios em causa, e com a assistência 
do BEI, se necessário, para assegurar a 
complementaridade com outros pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa, 
um ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os que necessitam de apoio 
adicional para concretizar a transição 
económica, social, energética e ambiental, 
nomeadamente no que diz respeito às 
perdas de emprego esperadas na produção 
e utilização de combustíveis fósseis e às 
necessidades decorrentes da transformação 
dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio do FTJ deve ser prestado, 
numa base ad hoc, às regiões que 
enfrentem crises económicas imprevistas 
resultantes de medidas de combate às 
alterações climáticas, a fim de lhes 
permitir responder adequadamente a 
situações de crise que possam surgir no 
contexto da transição, nomeadamente 
através de políticas do mercado de 
trabalho no domínio da reconversão 
profissional e da redução dos 
despedimentos. Tal visa assegurar que as 
regiões possam obter apoio, mesmo que 
não tenham sido previamente 
classificadas como regiões afetadas.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional, regional e local 
para uma economia sustentável, com 
impacto neutro no clima, resistente às 
alterações climáticas, eficiente na 
utilização de recursos e totalmente 
circular, até 2050 o mais tardar, incluindo 
um calendário claro para a eliminação 
progressiva dos combustíveis fósseis ou 
das indústrias com forte intensidade de 
gases com efeito de estufa nos territórios 
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em causa e para as principais medidas de 
transição que sejam coerentes com a versão 
mais recente do plano nacional em matéria 
de energia e clima («PNEC») e com o 
Regulamento (UE) .../... [nova Lei 
Europeia do Clima];

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios, as atividades económicas e os 
cidadãos que necessitam de apoio 
adicional para levar a cabo o processo de 
transição referido na alínea a) e que devem 
ser apoiados pelo FTJ, em conformidade 
com o n.º 1;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios que 
necessitam de apoio adicional para levar 
a cabo a transição, incluindo o impacto 
social, económico, ambiental e de género 
da transição para uma economia 
sustentável e com impacto neutro no clima, 
tendo simultaneamente em conta os 
objetivos do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e a Agenda 2030 das Nações 
Unidas; esta avaliação deve igualmente 
identificar o número potencial de 
empregos afetados e perdidos, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, a outras atividades 
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afetadas pela transição para a 
neutralidade climática da União nesses 
territórios ou a quaisquer outras 
mudanças socioeconómicas estruturais 
necessárias para a consecução dos 
objetivos da transição;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos, 
demográficos, ambientais, de 
independência energética e de género da 
transição para uma economia sustentável, 
com impacto neutro no clima e competitiva 
até 2050;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais;

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outros compromissos, estratégias e 
planos relevantes da União, nacionais, 
regionais ou territoriais;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, na forma como são executadas 
medidas de acompanhamento e avaliação 
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responsáveis; eficazes e nos organismos responsáveis 
pela supervisão do plano;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma lista das partes interessadas 
referidas no n.º 3, bem como uma 
descrição da forma como essas partes 
interessadas devem ser consultadas no 
território em causa;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição;

g) Uma descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição e para a 
facilitar, bem como dos objetivos claros 
para a competitividade e o crescimento a 
longo prazo das regiões afetadas;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Uma descrição da forma como a 
viabilidade a médio e longo prazo dos 
investimentos destinados a financiar a 
transição climática deve ser controlada de 
forma constante;
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não as referidas no artigo 
4.º, n.º 2, alínea a), uma lista tão exaustiva 
quanto possível dessas operações e 
empresas e uma justificação da necessidade 
desse apoio através de uma análise das 
lacunas que demonstre que as perdas de 
postos de trabalho previstas excedem o 
número esperado de postos de trabalho 
criados na ausência do investimento;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
tão exaustiva quanto possível das 
operações a apoiar e uma justificação de 
que contribuem para a transição para uma 
economia sustentável, com impacto neutro 
no clima, resistente às alterações 
climáticas, eficiente na utilização de 
recursos e totalmente circular e conduzem 
a uma redução substancial das emissões de 
gases com efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

3. A preparação, o desenvolvimento, a 
execução e a avaliação dos planos 
territoriais de transição justa envolvem 
todas as partes interessadas relevantes, 
parceiros económicos e sociais, 
representantes da sociedade civil, peritos, 
instituições de formação e investigação, 
empregadores, incluindo dos setores 
industriais afetados, grupos de 
trabalhadores, organizações de base local 
e outras partes interessadas, através da 
consulta e da participação adequadas dos 
cidadãos, em conformidade com o artigo 
[6.º] do Regulamento (UE) [novo RDC]. 
Os planos territoriais de transição justa e 
os documentos relacionados com a 
seleção de operações são acessíveis ao 
público.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos oferecem oportunidades 
para reforçar ainda mais as economias 
locais resilientes, as cadeias de 
abastecimento locais e os esforços de 
relocalização.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são Os planos territoriais de transição justa são 
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coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, bem 
como com o compromisso assumido pela 
União no âmbito do Acordo de Paris de 
limitar o aumento da temperatura global 
a 1,5 ºC acima dos níveis da era pré-
industrial e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 
termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, que devem incluir os 
indicadores de sustentabilidade 
estabelecidos no Regulamento UE 
2019/2088, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 
termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve criar uma 
Plataforma para uma Transição Justa 
para permitir o intercâmbio de boas 
práticas em todas as regiões e setores 
afetados. As modalidades de 
funcionamento dessa plataforma, 
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incluindo a sua composição, o seu 
orçamento e os seus mecanismos de 
governação, são adotadas através de um 
ato de execução.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 75% do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FTJ, 
efetua correções financeiras nos termos do 
artigo [98.º] do Regulamento (UE) [novo 
RDC], reduzindo o apoio do FTJ à 
prioridade em causa, na proporção dos 
resultados alcançados.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 8.º, n.º 4, é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, 
n.º 4, é conferido à Comissão por tempo 
indeterminado a contar da [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 4, pode ser revogada em 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, n.º 4, pode 
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qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 8.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Cláusula de revisão

O mais tardar até ao final da reapreciação 
intercalar do próximo quadro financeiro 
plurianual, a Comissão examina a 
aplicação do FTJ e avalia se é adequado 
alterar o seu âmbito de aplicação em 
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consonância com possíveis alterações ao 
Regulamento 2020/... [Regulamento 
Taxonomia], os objetivos climáticos da 
União definidos no Regulamento (UE) 
2020/... [Lei Europeia do Clima] e a 
evolução da execução do plano de ação 
para o financiamento sustentável. Com 
base nestes elementos, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, que pode ser 
acompanhado por propostas legislativas.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 2 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por Estado-
Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 20 % da 
dotação total. Os montantes superiores a 
20% da dotação total por Estado-Membro 
são redistribuídos proporcionalmente pelas 
dotações de todos os outros Estados-
Membros. As quotas dos Estados-Membros 
são recalculadas em conformidade;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea a) – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário para a cessação ou redução de 
atividades como a extração de carvão e 
lenhite ou a produção de eletricidade 

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário claro para a eliminação gradual 
dos combustíveis fósseis ou das indústrias 
com forte intensidade de gases com efeito 
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alimentada a carvão de estufa nos territórios em causa, o mais 
tardar até 2050.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social e territorial da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social, de género e territorial da transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.1 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea c) – Campo de 
texto [12000]

Texto da Comissão Alteração

Identificar as atividades económicas e os 
setores industriais afetados, distinguindo:

Identificar as atividades económicas e os 
setores industriais afetados, distinguindo:

- setores em declínio, que deverão cessar 
ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário correspondente;

- setores em declínio, que deverão cessar 
ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário claro 
correspondente;

- setores em transformação cujas 
atividades, processos e resultados deverão 
ser transformados.

- setores em transformação cujas 
atividades, processos e resultados deverão 
ser transformados.

Para cada um dos dois setores: Para cada um dos dois setores:

- perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, tendo em 
conta as previsões de competências;

- perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, tendo em 
conta as previsões de competências e uma 
perspetiva de género;

- potencial de diversificação económica e 
oportunidades de desenvolvimento.

- potencial de diversificação económica e 
oportunidades de desenvolvimento, 
incluindo uma perspetiva de género.
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3 A. Consulta das partes interessadas 
Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea f-A) 
- lista das partes interessadas pertinentes, 
incluindo parceiros económicos e sociais, 
representantes da sociedade civil e peritos, 
consultadas na região e no país em causa 

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.4 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea g)

Texto da Comissão Alteração

- tipos de operações previstas e seu 
contributo esperado para atenuar o impacto 
da transição climática

- tipos de operações previstas e 
respetiva viabilidade e contributo esperado 
para atenuar o impacto da transição 
climática

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.4 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea h)

Texto da Comissão Alteração

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos produtivos que não sejam 
PME:

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos produtivos que não sejam 
PME:

- lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento

- lista indicativa dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.4 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea i)

Texto da Comissão Alteração

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE:

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE:

- lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho

- lista indicativa das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho
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PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relator de parecer (*): Mounir Satouri

(*) Comissão associada – artigo 57.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O mundo enfrenta uma crise ecológica impiedosa. Com a criação do Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ), que tem como compromisso alcançar uma Europa com impacto neutro 
no clima até 2050, a União Europeia demonstra o seu empenho em canalizar recursos 
orçamentais para lograr a necessária transição ecológica da sua economia. A UE compromete-
se a apoiar a sua população na adaptação a estas mudanças, assim como a ajudar os seus 
territórios a aproveitarem esta oportunidade comum para construir um futuro justo e 
sustentável.

Numa altura em que a pandemia de COVID-19 põe em evidência a fragilidade dos nossos 
modelos de desenvolvimento, a necessidade de salvaguardas a nível europeu é ainda maior. 
As crises que ameaçam as nossas sociedades não se neutralizam umas às outras; reforçam-se 
mutuamente, exacerbando as desigualdades e conduzindo ao isolamento. Por conseguinte, 
cabe à legislação europeia reforçar as capacidades da UE para fazer face a estas crises.

Os nossos concidadãos consideram que é imperioso reagir, em conjunto e de forma 
colaborativa, aos desafios atuais: 82 % dos europeus são a favor da concessão de apoio 
financeiro para a transição energética1. As consequências das alterações climáticas já não 
deixam margem para dúvidas: a nossa sobrevivência depende da nossa capacidade coletiva 
para transformar o modo como vivemos.

As nossas políticas energéticas, económicas, sociais e ambientais devem acompanhar a 

1 Segunda edição do inquérito do BEI sobre o clima, realizado em parceria com o Instituto BVA e publicado 
em 13 de março de 2020. 
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evolução da História. Ao adotar o Pacto Ecológico Europeu2, a UE marca a sua posição, 
recusando-se a aceitar passivamente as mudanças que estão a ocorrer em todo o mundo e 
apoiando a capacidade dos territórios para desempenhar o papel de agentes da mudança. O 
Plano de Investimento para uma Europa Sustentável3 vem reforçar o Mecanismo para uma 
Transição Justa (MTJ), que permitirá mobilizar, pelo menos, 100 mil milhões de EUR no 
período de 2021-2027 para as regiões mais afetadas pela transição para uma economia 
ecológica.

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo para 
uma Transição Justa4 é o primeiro dos três pilares do MTJ. O apoio reforçado da UE que o 
Fundo e o MTJ representam não pode traduzir-se na concessão incondicional de subvenções 
aos Estados-Membros. O cumprimento, pelos Estados-Membros, dos seus compromissos em 
matéria de clima constitui a garantia necessária de uma política europeia coerente, credível e 
eficaz.

Num momento de crise económica e social, os territórios que mais necessitam de lograr a 
transição não podem ser deixados para trás em pleno século XXI. Tais territórios são 
imprescindíveis para o projeto europeu, que deve, agora, fazer convergir as suas culturas e 
incentivá-los a unir forças para criar dinâmicas conducentes a uma mudança sistémica 
inclusiva. O FTJ reflete esta ambição, complementando os outros dois pilares do MTJ, que 
devem também centrar-se nestes territórios. Além disso, tem por objetivo apoiar as 
populações a nível local, sem deixar para trás qualquer território, a fim de lhes permitir 
reforçar a sua resiliência.

Para que os territórios e as suas populações possam fazer da transição uma oportunidade para 
conseguir um futuro melhor, o relator salienta três aspetos fundamentais do apoio ao abrigo 
do FTJ.

Em primeiro lugar, para garantir uma utilização verdadeiramente «justa» do Fundo, este terá 
de se centrar nas necessidades das pessoas e no bem-estar social. Este Fundo deverá ter 
efeitos concretos na população, visíveis no território. Tal objetivo poderá ser alcançado por 
meio de medidas de ativação do mercado de trabalho (educação, formação, apoio à criação de 
empresas, mobilidade, etc.), bem como de medidas passivas de apoio (financiamento no 
contexto da questão da disparidade de género nas pensões).

Em segundo lugar, o Fundo deverá criar condições favoráveis à transição para uma economia 
sustentável nos territórios. Todo e qualquer investimento ao abrigo do Fundo deverá ser 
consonante com a proteção social e ambiental.

Por último, o Fundo deverá apoiar medidas de «infraestruturas sociais» que ajudem os 
territórios em transição a manter o seu dinamismo e um espírito comunitário e solidário 
(cuidados de saúde, habitação, etc.). Para além das infraestruturas físicas, para garantir a 
acessibilidade ao fundo, é essencial reforçar as capacidades das partes interessadas locais que 
irão participar na transição.

2 Pacto Ecológico Europeu de 11 de dezembro de 2019.
3 COM(2020) 21 de 14 de janeiro de 2020.
4 COM(2020) 22 de 14 de janeiro de 2020.
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O relator considera que o FTJ é uma fábrica europeia de transição5. O sucesso dos processos 
de mudança e de transformação dos territórios depende da participação dos seus habitantes na 
definição de estratégias, assim como da mobilização de associações e grupos para a execução 
de projetos locais. Para lograr a transição ecológica, os territórios devem, antes de mais, 
executar políticas públicas que promovam uma mudança de perceção e conduzam ao 
surgimento de soluções a nível local.

Graças ao Fundo para uma Transição Justa, as regiões, as populações locais e as empresas 
terão a oportunidade de fazer da transição um verdadeiro sucesso.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, para limitar o aumento da 
temperatura do planeta abaixo de 1,5 °C, 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos, bem como o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 

5 Com base no modelo de transição desenvolvido em Loos-en-Gohelle, França,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales.   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios económicos e sociais da transição 
para uma economia circular baseada em 
fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar 
até 2050, e de apoiar e acompanhar as 
regiões e os cidadãos europeus através de 
medidas de apoio social, económico e a 
nível do mercado de trabalho, por forma a 
não deixar ninguém para trás.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que 
outros e a transição implica um impacto 
social e económico mais vasto para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 

(2) A transição para uma economia 
circular baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima constitui um dos 
objetivos políticos mais importantes para a 
União e 82 % dos europeus apelam à 
concessão de apoio financeiro específico. 
Em 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu aprovou também o objetivo de 
alcançar uma UE com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris. A luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente é 
um desafio que pode ser transformado em 
oportunidade a médio e longo prazo, se 
for empreendida de forma socialmente 
justa e ninguém for deixado para trás. 
Nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição necessária e 
premente no mesmo ponto de partida ou 
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betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

têm a mesma capacidade de resposta, 
atendendo às suas especificidades 
históricas, económicas e culturais. Alguns 
estão mais avançados na transição 
ecológica, e a transição implica um 
impacto social, cultural, económico e a 
nível do mercado de trabalho mais vasto 
para as regiões e seus habitantes que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do gás, do carvão, da 
lenhite, da turfa e do xisto betuminoso, 
e/ou das indústrias intensivas em gases 
com efeito de estufa e de outros setores 
com utilização intensiva de energia, como 
o siderúrgico, o do cimento, o químico, o 
do vidro e o dos transportes, bem como 
para os respetivos fornecedores e 
prestadores de serviços. Esta situação não 
só gera o risco de uma transição a 
velocidades diferentes na União no que 
respeita à ação climática, mas também 
contribui para as desigualdades sociais e 
para as disparidades crescentes entre as 
regiões e os territórios ultramarinos e os 
Estados-Membros, em detrimento dos 
valores fundamentais da União. Por 
conseguinte, é da maior importância 
apoiar com caráter de urgência as regiões 
e os intervenientes cujo contributo seja 
fundamental para assegurar uma 
transição célere e justa, em consonância 
com os objetivos climáticos da União, de 
modo a não aumentar o fosso já existente. 
Deve ser dedicada particular atenção às 
zonas de nível NUTS 3 com uma 
população inferior a 12,5 hab/km2 ou com 
uma diminuição média anual da 
população superior a -1 % 
entre 2007 e 2017.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição (3) Para ser bem sucedida, a transição 
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tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

tem de ser inclusiva, socialmente 
sustentável e aceitável para todos, 
dedicando particular atenção ao respeito 
pelos princípios estabelecidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros, bem como os diferentes 
intervenientes regionais e locais, devem 
ter em conta as suas implicações sociais, 
económicas e a nível do mercado de 
trabalho desde o início, bem como o 
impacto da crise causada pelo 
coronavírus, e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas e reforçar as 
positivas, como a criação de novos 
empregos dignos e sustentáveis e a 
melhoria da qualidade do ar. O orçamento 
da União deve ser proporcional a esta 
transição e o próximo QFP deverá 
permitir à UE realizar as suas ambições e 
possibilitar uma dotação do Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) sem rever em 
baixa as dotações das políticas existentes 
da União.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
A União deve acompanhar e apoiar as 
regiões, os intervenientes locais a nível 
sub-regional e os habitantes na transição 
para a neutralidade climática da União e 
para o emprego sustentável, reunindo as 
dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos, económicos, sociais e 
de coesão a todos os níveis pertinentes, 
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tendo em conta o investimento com 
impacto social e visando os territórios e os 
grupos de pessoas que mais necessitam de 
apoio para lograr a transição.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), 
que é um dos pilares do Mecanismo para 
uma Transição Justa, executado no âmbito 
da política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
FTJ, que é um dos pilares do Mecanismo 
para uma Transição Justa, executado no 
âmbito da política de coesão. O objetivo do 
FTJ não é apenas atenuar os efeitos 
adversos da transição climática e apoiar as 
ações destinadas a uma transição 
energética justa e eficiente para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
mas também criar e intensificar futuros 
efeitos positivos, apoiando os territórios 
mais afetados, o que inclui os países e 
territórios ultramarinos, bem como a 
população e, em particular, os 
trabalhadores mais afetados, a fim de 
garantir a coesão social, territorial e 
económica. Em conformidade com o 
objetivo específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para facilitar e catalisar a transição, 
criando novas oportunidades de emprego 
sustentável, atenuando as consequências 
sociais adversas e financiando a 
diversificação, a sustentabilidade, a 
reconversão e a modernização da 
economia local, para prevenir a 
precariedade social e a promoção de 
ambientes empresariais instáveis. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição do Pacto Ecológico Europeu de 
criar oportunidades para um continente 
mais próspero e inclusivo, assim como 
mais são e ecológico, o FTJ deve dar um 
contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e acelerar a 
transição para uma economia circular 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050. O financiamento do 
FTJ deve depender da aceitação do 
objetivo da União de neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, bem 
como das metas intermédias. Os recursos 
provenientes da própria dotação do FTJ são 
adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos a título voluntário do 
FEDER e do FSE+ contribuirão para a 
plena consecução deste objetivo, em 
consonância com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão, bem como 
os investimentos nacionais e regionais e o 
capital privado, e não devem, de forma 
alguma, substituir esses investimentos. 
Como tal, o próximo QFP deve ser 
ambicioso e deve permitir alcançar os 
objetivos definidos. O financiamento a 
partir do FTJ não deve, em caso algum, 
afetar os outros fundos existentes. O FTJ 
deve apoiar a transição para uma 
economia ecológica, em especial nas 
regiões mais dependentes do carvão ou de 
outros combustíveis não sustentáveis, e 
contribuir para uma nova política de 
coesão sustentável baseada em modelos de 
emprego ecológicos e orientados para o 
futuro.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com 
os Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui não 
só um desafio, mas também uma grande 
oportunidade para todos os Estados-
Membros e intervenientes públicos e 
privados regionais e locais. Será 
necessário prestar apoio adicional às 
regiões, incluindo as zonas remotas, que 
ainda dependem fortemente de 
combustíveis fósseis ou de atividades 
industriais intensivas em gases com efeito 
de estufa que têm de ser abandonadas 
progressivamente e/ou modernizadas para 
proceder à transição para a neutralidade 
climática, e cuja mão de obra necessita de 
melhorar competências e de assistência 
para encontrar emprego em setores 
ecológicos, e que carecem de meios 
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financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
toda a União, mas a distribuição dos seus 
meios financeiros deve refletir a 
dependência inicial de atividades não 
sustentáveis por parte das regiões e a sua 
capacidade para financiar os investimentos 
exigidos pela transição para a neutralidade 
climática, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050, incluindo a 
promoção de alternativas à economia 
baseada nos combustíveis fósseis através 
da economia circular, que oferece 
oportunidades em matéria de novos 
empregos, desenvolvimento económico 
regional, melhoria da coesão territorial e 
dinamização das economias rurais locais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito dos 
objetivos da União em matéria de clima e 
ambiente, incluindo os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. A lista de 
investimentos deve atribuir prioridade aos 
que apoiam os cidadãos, a inovação 
social, as economias locais e o mercado de 
trabalho com criação de emprego digno e 
são sustentáveis a médio e longo prazo, 
tendo em conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, ao mesmo tempo que 
protegem, preservam e reforçam o capital 
natural da União e melhoram a saúde e o 
bem-estar face aos riscos e impactos 
ambientais. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
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atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar 
até 2050. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa, gás, 
petróleo e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, bem como a indústrias 
indiretas, como fornecedores e 
prestadores de serviços que poderão 
também ser afetados pelo declínio de 
determinados tipos de produção, deve ser 
associado ao abandono progressivo da 
atividade. Esse apoio deve ser claramente 
definido no plano territorial de transição 
justa e estar subordinado à criação de 
empregos de qualidade e ao progresso 
social, bem como à salvaguarda da 
resiliência da economia local para 
superar potenciais perdas de postos de 
trabalho. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE o mais tardar 
até 205013, mantendo e reforçando 
simultaneamente as competências e os 
direitos dos trabalhadores e evitando a 
degradação ambiental. Esses investimentos 
devem igualmente permitir o 
financiamento da especialização e da 
análise de apoio às PME totalmente 
transformadas para manter os 
trabalhadores que melhoraram as suas 
competências e os trabalhadores 
requalificados. Deve ser dada especial 
atenção à aplicação do princípio do 
primado da eficiência energética nas 
decisões de investimento, bem como aos 
setores ecológicos, como os relacionados 
com as fontes de energia renováveis, a 
mobilidade inteligente, a luta contra a 
pobreza energética, o investimento com 
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impacto social ou outros setores que 
apoiam, promovem e impulsionam a 
utilização eficiente dos recursos e a 
economia circular. Esses investimentos 
devem também apoiar a criação de 
comunidades de inovação do 
conhecimento, com destaque para a 
digitalização e a investigação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia, 
reunindo centros de investigação, 
empreendedorismo, universidades e 
governos locais e regionais, a fim de 
contribuir para o objetivo de uma 
transição inteligente e sustentável. Tais 
medidas deverão reforçar a criação de 
empregos ecológicos, sustentáveis e 
dignos, atenuar as consequências sociais 
negativas e acelerar a transição para uma 
economia circular e com impacto neutro no 
clima, o mais tardar até 2050.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar os investimentos em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, prestando 
particular atenção às regiões dependentes 
de uma economia hipercarbónica e 
afetadas pela transição estrutural para 
uma economia circular hipocarbónica e 
eficiente na utilização de recursos. A 
desigualdade de oportunidades nas 
regiões elegíveis afeta, em especial, o 
acesso à educação, à cultura e aos 
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serviços coletivos, sociais e de saúde. O 
desenvolvimento de uma comunidade 
local forte, que reúna diferentes gerações, 
bem como a integração, sem 
discriminação, de populações vulneráveis 
na sociedade, pode contribuir para 
aumentar as oportunidades económicas e 
assegurar uma transição justa para todos. 
Para o efeito, a inovação social deve ser 
apoiada, em especial nos domínios da 
educação e acolhimento na primeira 
infância, dos estabelecimentos de ensino, 
do alojamento para estudantes e do 
equipamento digital, mas também dos 
serviços de saúde e do novo modelo de 
prestação de cuidados, incluindo clínicas, 
hospitais e cuidados de proximidade. Tal 
ajudaria a garantir que os habitantes de 
regiões em transição tenham acesso a 
serviços públicos e serviços de interesse 
geral de elevada qualidade, incluindo os 
que operam na economia social, que se 
revestem de grande importância para o 
desenvolvimento económico local e para a 
economia social de mercado, a fim de 
sustentar uma transição socialmente justa 
que não deixe ninguém para trás.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger as pessoas com 
maior probabilidade de necessitarem de 
apoio na realização da transição climática, 
o FTJ deve abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, prestando 
particular atenção às pessoas mais 
vulneráveis, conforme definido no 
[Regulamento FSE+], e às pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho (como 
os desempregados de longa duração, as 
pessoas em situação de pobreza no 
trabalho ou os jovens que não trabalham, 
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não estudam e não seguem uma 
formação), com o objetivo de os ajudar na 
adaptação às novas oportunidades de 
emprego e de alcançar o equilíbrio de 
género entre os setores. Outros objetivos 
deverão ser estabelecer políticas ativas no 
domínio do mercado de trabalho e das 
competências que promovam setores e 
empregos orientados para o futuro, 
garantindo oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida e o 
respeito pelo princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual, prestar 
assistência às pessoas afetadas pela 
transição, bem como serviços de 
aconselhamento, formação e apoio e 
assistência personalizada a todas as 
categorias de candidatos a emprego, 
garantir um acesso equitativo a todos os 
grupos de pessoas sem discriminação e a 
sua inclusão ativa no mercado de trabalho. 
A este respeito, as oportunidades de 
melhoria de competências e de 
requalificação dos trabalhadores devem 
ser proporcionadas num prazo adequado 
antes de se encontrarem em situação de 
desemprego. Os esforços devem 
concentrar-se na revitalização económica 
das regiões afetadas, nomeadamente 
através de fórmulas de requalificação e de 
uma forte cooperação entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
dos Estados-Membros vizinhos, a fim de 
alcançar o pleno potencial do mercado de 
trabalho transfronteiriço, em plena 
coerência com o Fundo de Ajustamento à 
Globalização.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que a execução 
das prioridades financiadas a partir do 
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FTJ contribua para o respeito e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, em conformidade com o 
artigo 8.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). As avaliações sublinharam a 
importância de ter em conta a perspetiva 
dos objetivos em matéria de igualdade de 
género em todas as componentes e em 
todas as fases de preparação, 
acompanhamento, execução e avaliação 
dos programas operacionais, de forma 
oportuna e coerente, e de garantir 
simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de género e o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual, a independência económica das 
mulheres, a educação e a valorização de 
competências e a reintegração das 
mulheres vítimas de violência no mercado 
de trabalho e na sociedade.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição exige muito das 
regiões afetadas e dos seus habitantes. Os 
riscos incluem não só a perda de postos de 
trabalho, mas também a perda de receitas 
fiscais locais, bem como a migração da 
mão de obra, o abandono dos jovens e dos 
idosos e, potencialmente, a cessação de 
alguns serviços (em especial para os 
mineiros do carvão) e, por conseguinte, o 
investimento em infraestruturas sociais 
para assegurar um nível elevado de 
serviços aos habitantes e contrabalançar a 
perda de serviços é uma componente 
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essencial para assegurar uma transição 
socialmente justa que não deixe ninguém 
para trás. O FTJ deve, nomeadamente, 
apresentar medidas preventivas 
destinadas a evitar uma recessão e a 
assegurar que a população local apoie a 
mudança e que seja reforçado o papel dos 
intervenientes da comunidade local, bem 
como das infraestruturas em matéria de 
serviços de saúde e de serviços sociais e de 
democracia.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e a requalificação nos 
territórios que necessitam de apoio 
adicional para lograr a transição, o FTJ 
deve ainda prestar apoio ao investimento 
produtivo com potencial de criação de 
emprego em PME ecológicas e 
sustentáveis e, em particular, em 
empresas jovens e em empresas ativas no 
setor da inovação social. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego 
ecológico, digno e sustentável. O objetivo 
deve ser criar empregos dignos e 
sustentáveis nos setores orientados para o 
futuro e permitir a inclusão social, 
reconhecendo, valorizando e melhorando 
simultaneamente as competências e a 
educação da mão de obra local. Para as 
empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para atenuar 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
da transição e se apoiarem o objetivo 
global do fundo de acelerar a transição 
para uma economia circular baseada em 
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um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, através da 
criação ou do apoio à adaptação de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações, em 
plena coerência com o Fundo de 
Ajustamento à Globalização. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados, sob a 
condição de contribuírem para a transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima o mais tardar até 2050, serem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e terem como 
resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho dignos e 
sustentáveis. Qualquer investimento deste 
tipo deve ser devidamente justificado no 
plano territorial de transição justa relevante 
e ser sustentável e coerente com o 
princípio do primado da eficiência 
energética. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. 
A transição iniciada pelo Pacto Ecológico 
Europeu deve beneficiar todos e não 
agravar as desigualdades, consagrando 
especial atenção às zonas rurais e às suas 
importantes dificuldades económicas, 
especialmente para os jovens.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
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criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do 
FTJ para uma ou mais prioridades 
específicas no âmbito de um programa 
apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), 
pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 
ou pelo Fundo de Coesão. Em 
conformidade com o artigo 21.º-A do 
Regulamento (UE) [novo RDC], os 
recursos do FTJ devem ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
necessário preparar um programa FTJ 
autónomo. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados a título facultativo com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+, aos quais devem ser afetados 
recursos adicionais para o efeito. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa e com o objetivo desses 
fundos. Em conformidade com este 
objetivo de simplificação, a execução do 
FTJ não deve dar origem a encargos 
administrativos excessivos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado ao lançamento e 
implementação efetivos e mensuráveis de 
um processo de transição num território 
específico que necessite de apoio para 
abandonar progressivamente a sua 
dependência de atividades não 
sustentáveis, a fim de alcançar uma 
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Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

economia com impacto neutro no clima o 
mais tardar até 2050. Para tal, as regiões 
beneficiárias dos Estados-Membros devem 
preparar, com o apoio da Comissão, planos 
territoriais de transição justa. Ao preparar 
os planos de transição justa, as regiões 
beneficiárias devem consultar as partes 
interessadas, incluindo as autoridades 
locais e regionais, em conformidade com 
os princípios da parceria, os 
intervenientes locais e regionais, tais 
como as empresas locais existentes e, em 
especial, as PME e os subcontratantes de 
grandes instalações energéticas, a 
sociedade civil, os parceiros sociais e as 
comunidades locais em causa. Os planos 
de transição justa devem pormenorizar o 
processo de transição, incluindo as 
medidas de impacto socioeconómico 
destinadas à criação de emprego, à 
melhoria de competências e à 
requalificação e os investimentos em 
infraestruturas sociais locais, em 
consonância com, pelo menos, a ambição 
dos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Com esse objetivo, a Comissão 
deve criar uma Plataforma para uma 
Transição Justa, assente na plataforma 
existente para as regiões carboníferas em 
transição, a fim de permitir intercâmbios 
bilaterais e multilaterais de experiências 
sobre os ensinamentos colhidos e as 
melhores práticas adotadas por todos os 
intervenientes e todos os setores em causa. 
A plataforma existente deve ser 
plenamente utilizada na fase de 
planeamento para divulgar as melhores 
práticas. Ao desenvolver planos 
territoriais de transição justa, deve ser 
necessária uma abordagem abrangente 
que tenha em conta os impactos nas zonas 
residenciais vizinhas, incluindo além-
fronteiras.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de assegurar a eficácia a 
longo prazo e os efeitos positivos da 
transição e do FTJ, deverá proceder-se à 
recolha de dados para melhor prever as 
competências que serão necessárias em 
todos os setores e indústrias, por forma a 
que estes se possam adaptar às mudanças 
exigidas por uma nova economia 
ecológica e, em especial, para que possam 
apresentar modelos para os efeitos dos 
cenários de descarbonização no emprego, 
bem como para assegurar o seu 
acompanhamento através de indicadores 
de sustentabilidade social adequados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito 
à conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os intervenientes e 
as localidades mais afetados onde o apoio 
do FTJ tem de ser concentrado e descrever 
as ações específicas a empreender para 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, o mais tardar. 
Em especial, os planos de transição justa 
devem identificar o encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis, outras atividades com 
grande intensidade de gases com efeito de 
estufa, ou atividades cujos produtos 
industriais finais sejam diretamente 
afetados pela transição para a 
neutralidade carbónica, e a necessidade 
de assistência para a melhoria de 
competências e a requalificação de 
trabalhadores e para os fornecedores e 
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económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou 
o FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

prestadores de serviços fortemente 
dependentes dessas indústrias, bem como 
um plano pormenorizado sobre os 
investimentos em infraestruturas sociais. 
Os parceiros sociais devem participar em 
todas as fases do processo para darem o 
seu contributo relativamente às 
necessidades específicas a satisfazer. 
Esses territórios devem ser identificados 
com precisão e corresponder a regiões de 
nível NUTS 3 ou suas partes. Os planos 
devem especificar os desafios 
(económicos, sociais, territoriais e 
ambientais), as necessidades, as 
oportunidades e os recursos desses 
territórios para realizar a transição, 
nomeadamente em termos de 
infraestruturas sociais, potencial de 
criação de emprego e potencial de 
educação e engenharia. Os planos devem  
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que criem empregos dignos e 
sustentáveis, deem prioridade à atenuação 
de quaisquer choques socioeconómicos 
decorrentes da transição e que sejam 
também coerentes com a transição para a 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu, os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, assegurando simultaneamente 
que ninguém seja deixado para trás. 
Apenas os investimentos conformes aos 
planos de transição devem receber o apoio 
financeiro do FTJ. Os planos territoriais de 
transição justa devem fazer parte do 
programa nacional FTJ, que deverá ser 
aprovado pela Comissão.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

(16) A fim de otimizar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ. A Comissão deve monitorizar as 
regiões em que a utilização de recursos do 
FTJ produz resultados mais baixos e 
assegurar que essas regiões sejam 
apoiadas de modo a não deixar nenhuma 
região para trás.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
nas transformações económicas e sociais e 
a nível do mercado de trabalho levadas a 
cabo na sua transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, não podem 
ser realizados de maneira suficiente pelos 
Estados-Membros isolados. As principais 
razões para este efeito são, por um lado, as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento dos vários territórios e os 
desafios específicos dos territórios menos 
favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
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objetivos, excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos grupos de 
pessoas e aos territórios que necessitam de 
apoio adicional para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050, a fim de transformar os desafios da 
transição em oportunidades e, 
simultaneamente, contribuir para a 
promoção do modelo social da Europa 
para as gerações presentes e futuras, bem 
como da luta contra as desigualdades.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
seguinte objetivo específico:

- permitir às regiões, às entidades locais e 
às pessoas abordar os desafios e 
oportunidades sociais, económicos, 
ambientais e a nível do mercado de 
trabalho da transição para uma economia e 
uma sociedade com impacto neutro no 
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clima, com o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura do planeta muito 
abaixo de 2 °C, prosseguindo 
simultaneamente os esforços para limitar 
o aumento a 1,5 °C e assegurando que os 
planos territoriais de transição justa 
aumentem a transparência e a segurança 
para as comunidades, os trabalhadores, as 
indústrias e os investidores.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros, em especial 
nos Estados-Membros dependentes dos 
combustíveis fósseis, respeitando e 
apoiando os objetivos globais do Pacto 
Ecológico Europeu e do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, a fim de fazer face 
aos desafios climáticos e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, uma 
transição justa que não deixe ninguém 
para trás. O FTJ deve apoiar as atividades 
enunciadas no artigo 4.º, n.os 2 a 2-C, e o 
acesso deve ser subordinado ao 
compromisso assumido pelo 
Estado-Membro em causa de atingir uma 
meta de neutralidade climática até 2050.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 10 mil milhões de 



RR\1210220PT.docx 153/344 PE648.609v04-00

PT

EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável. O 
financiamento do FTJ não deve afetar os 
recursos atribuídos aos outros fundos do 
QFP.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão, 0,35 % do 
montante referido no primeiro parágrafo 
são afetados à assistência técnica.

Por iniciativa da Comissão, uma 
percentagem mínima de 0,35 % do 
montante referido no primeiro parágrafo é 
afetada à assistência técnica.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato delegado em 
conformidade com o artigo 10.º, que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Recursos do Instrumento de Recuperação 
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da União Europeia
1. As medidas referidas no artigo 2.º 
do [Regulamento IER] devem ser 
executadas no âmbito do FTJ com um 
montante de 30 mil milhões de EUR, a 
preços correntes, do montante referido no 
[artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea vi)], 
do referido regulamento, sob reserva do 
[artigo 4.º, n.os 3, 4 e 8].
Esse montante deve ser considerado como 
englobando outros recursos, referidos no 
artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento, 
e deve constituir receitas afetadas 
externas, em conformidade com o artigo 
21.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. 
Deve ser disponibilizado para efeitos de 
autorização orçamental ao abrigo do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego para 2021-2024, para além 
dos recursos globais estabelecidos no 
artigo 3.º, do seguinte modo:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Além disso, devem ser disponibilizados 
15 600 000 EUR, a preços correntes, para 
despesas administrativas a partir dos 
recursos referidos no primeiro parágrafo 
do presente número.
2. Do montante referido no n.º 1, 
primeiro parágrafo, 0,35 % devem ser 
afetados à assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.
3. A repartição anual pelos Estados-
Membros do montante referido no n.º 1 
deve ser incluída na decisão da Comissão 
referida no artigo 3.º, n.º 3, de acordo com 
a metodologia constante do anexo I.
4. Em derrogação do artigo 14.º, n.º 
3, do Regulamento Financeiro, as regras 
de anulação de autorizações estabelecidas 
no título VII, capítulo IV, do ... 
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[Regulamento (UE) novo RDC] devem ser 
aplicáveis às autorizações orçamentais 
com base nos recursos referidos no n.º 1 
do presente artigo. Em derrogação do 
artigo 12.º, n.º 4, alínea c), do 
Regulamento Financeiro, esses recursos 
não serão utilizados para um programa 
ou ação subsequente.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia exclusivamente as seguintes 
atividades:

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia as seguintes atividades para a 
transição, desde que sejam elegíveis ao 
abrigo do Regulamento ... [Regulamento 
relativo à taxonomia sustentável]:

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos sustentáveis em 
PME, incluindo empresas em fase de 
arranque, comunidades e cooperativas de 
energia e empresas ativas no setor da 
inovação social, que conduzam à criação 
de empregos dignos e sustentáveis, e à 
diversificação e à reconversão económicas;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, em empresas sociais e em 
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incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

setores sustentáveis orientados para o 
futuro, nas fontes de energia renováveis, 
na ecologização e na construção de 
infraestruturas ecológicas, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas e de 
serviços de consultoria;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investimentos com impacto social, 
nomeadamente investimentos que 
promovam o desenvolvimento de 
empresas que tenham um impacto social e 
ambiental positivo, local e mensurável;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades 
sustentáveis de investigação e inovação e 
promoção da transferência de tecnologias 
avançadas que sejam ecológicas e 
sustentáveis;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
renováveis acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética, incluindo 



RR\1210220PT.docx 157/344 PE648.609v04-00

PT

energias renováveis; medidas específicas de reconversão para 
combater a pobreza energética e as más 
condições de habitação, e para as energias 
renováveis, bem como investimentos na 
implantação de meios de transporte 
urbano inteligentes, eficientes do ponto de 
vista energético, locais, multimodais e 
ecológicos para reduzir as emissões de 
todos os modos de transporte;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, em especial os que 
visam as microempresas e as pequenas 
empresas;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos, 
assegurando, ao mesmo tempo, o devido 
respeito pelo princípio do 
«poluidor-pagador»;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 

g) Investimentos no fomento de uma 
economia circular que não seja tóxica, 
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da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

incluindo a bioeconomia, nomeadamente 
através da prevenção dos resíduos, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

Suprimido

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de 
emprego;

Suprimido

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

Suprimido

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Assistência técnica. Suprimido
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os investimentos sociais, 
nomeadamente os que apoiam a aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
assegurando a participação e a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
e das pessoas mais carenciadas, 
designadamente através de:
a) Microfinanciamento, 
financiamento de empresas sociais e 
economia social;
b) Inovação social, infraestruturas 
sociais, bem como infraestruturas para as 
comunidades locais, como centros 
comunitários e de voluntariado;
c) Infraestruturas para o ensino e a 
formação;
d) Habitação social eficiente do 
ponto de vista energético, para fazer face 
ao problema da pobreza energética, e 
soluções de acesso prioritário à habitação 
para os sem-abrigo e as pessoas em risco 
de ficarem em situação de sem-abrigo;
e) Infraestruturas sociais e de 
cuidados de saúde e serviços de saúde 
sustentáveis, acessíveis e de qualidade, 
bem como soluções inovadoras no 
domínio da saúde;
f) Atividades culturais e ligadas ao 
património com um objetivo social;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os seguintes investimentos 
orientados para o apoio aos trabalhadores 
e aos candidatos a emprego:
a) Melhoria de competências e 
requalificação, não só dos atuais ou 
antigos trabalhadores das indústrias de 
combustíveis fósseis, mas também de 
todas as pessoas que não são ativas no 
mercado de trabalho, incluindo os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas que procuram o primeiro 
emprego e os jovens que não trabalham, 
não estudam e não seguem uma formação 
(NEET);
b) Políticas ativas do mercado de 
trabalho e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e 
ao emprego orientados para o futuro, bem 
como assistência na procura de emprego, 
aconselhamento e serviços de apoio 
personalizados e centrados nos candidatos 
a emprego;
c) Medidas temporárias de apoio ao 
rendimento e medidas de proteção social 
para os trabalhadores mais diretamente 
afetados pela transição, se for caso disso, 
com especial destaque para a pobreza no 
trabalho. Estas medidas funcionariam 
apenas como complemento às redes de 
segurança nacionais, quando necessário;
d) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego e integração socioeconómica de 
pessoas e comunidades;

 (As alíneas a) a d) do n.º 2.º-B correspondem às alíneas h) a j) da proposta da Comissão, 
com as seguintes alterações, indicadas a negrito sublinhado:

h) Melhoria de competências e requalificação, não só dos atuais ou antigos 
trabalhadores das indústrias de combustíveis fósseis, mas também de todas as pessoas que 
não são ativas no mercado de trabalho, incluindo os desempregados de longa duração, as 
pessoas que procuram o primeiro emprego e os jovens que não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação (NEET);
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i) Políticas ativas do mercado de trabalho e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e ao emprego orientados para o futuro, bem como 
assistência na procura de emprego;

i-A) Medidas temporárias de apoio ao rendimento e medidas de proteção social para os 
trabalhadores mais diretamente afetados pela transição, se for caso disso, com especial 
destaque para a pobreza no trabalho. Estas medidas funcionariam apenas como 
complemento às redes de segurança nacionais, quando necessário;

j) Inclusão ativa de candidatos a emprego e integração socioeconómica de pessoas e 
comunidades.)

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia a assistência técnica no que 
respeita às vertentes de investimento a que 
se referem os n.os 2, 2-A e 2-B.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

2-D. Além disso, o FTJ pode apoiar, em 
zonas designadas como regiões assistidas 
em conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE e com as regras 
da União em matéria de auxílios estatais 
na aceção dos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE, os investimentos produtivos em 
empresas que não sejam PME, desde que 
esses investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h) e 
submetidos a uma verificação adicional 
quanto à conformidade com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e conduzam 
à criação de empregos sustentáveis e de 
qualidade e a uma melhor inclusão social. 
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Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa e se não 
mantiverem a dependência dos 
combustíveis fósseis.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
desde que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

2-E. O FTJ pode também apoiar 
investimentos destinados a alcançar a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes das atividades 
enumeradas no anexo I da Diretiva 
2003/87/CE, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas no artigo 7.º, n.º 
2, alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa, se não mantiverem a dependência 
dos combustíveis fósseis e se forem 
sustentáveis do ponto de vista social e 
ambiental.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-F. No contexto da orçamentação e 
programação das ações, o FTJ visa 
assegurar o apoio em partes iguais para 
cada uma das três vertentes de 
investimento a que se referem os n.os 2, 2-
A e 2-B. O princípio da partilha equitativa 
pode ser adaptado à discrição das regiões, 
com a obrigação de respeitar uma 
abordagem equilibrada entre as diferentes 



RR\1210220PT.docx 163/344 PE648.609v04-00

PT

vertentes de investimento. 

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção do gás 
natural enquanto combustível transitório 
e intermédio entre o carvão e as energias 
ecológicas;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para as atividades definidas no artigo 4.º, 
n.os 2-A e 2-B, são igualmente aplicáveis 
as exclusões específicas do [FSE+].

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa e em que as 
atividades previstas respeitem a obrigação 
de planeamento estabelecida no artigo 4.º, 
n.º 2-F, e os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e, se for caso disso, os recursos 
transferidos em conformidade com o artigo 
[21.º-A] do Regulamento (UE) [novo 
RDC]. A percentagem do FSE+ no total 
dos recursos transferidos não deve exceder 
20 %.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos e sociais resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, em plena conformidade com o 
princípio de parceria e juntamente com as 
autoridades locais e regionais competentes 
dos territórios em causa, bem como com os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e os intervenientes locais, 
um ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
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fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa.

impactos económicos, sociais e a nível do 
mercado de trabalho resultantes da 
transição, estando também abrangidas as 
indústrias indiretas afetadas, como os 
fornecedores e os prestadores de serviços, 
nomeadamente no que diz respeito à 
adaptação dos trabalhadores, às 
necessidades de requalificação dos perfis 
de emprego previstos com a evolução do 
mercado de trabalho nesses territórios, ou 
às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa, e os 
territórios que tenham setores cujos 
produtos industriais finais sejam 
diretamente afetados pela transição para 
a neutralidade carbónica.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, o mais tardar, incluindo datas 
juridicamente vinculativas para as 
principais medidas de transição que sejam 
coerentes com a versão mais recente do 
plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»), com vista a abandonar 
progressivamente o carvão, outros 
combustíveis fósseis e as subvenções aos 
combustíveis fósseis, no território em 
causa, num prazo compatível com o 
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objetivo de limitar o aumento da 
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis 
pré-industriais;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo 
FTJ, em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios ou os setores mais 
negativamente afetados pelo processo de 
transição referido na alínea a), em 
conformidade com o n.º 1;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico, ambiental e a 
nível do mercado de trabalho, assim como 
os benefícios conexos, particularmente em 
termos de saúde e bem-estar, da transição 
para uma economia circular baseada em 
fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, que 
identifique o número potencial de 
empregos afetados e perdidos, bem como a 
potencial criação de emprego, as 
necessidades de novas competências e 
outras consequências sociais resultantes 
da economia ecológica, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados à transição para a 
neutralidade carbónica, ao abandono da 
utilização de combustíveis fósseis ou ao 
encerramento de atividades com grande 
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intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios e aos desafios em termos 
de pobreza energética;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos desafios e oportunidades sociais, 
económicos, ambientais e a nível do 
mercado de trabalho da transição para 
uma economia circular baseada em fontes 
de energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, acompanhada de 
uma lista pormenorizada das ações 
previstas, no respeito pelo princípio da 
partilha equilibrada entre as três vertentes 
de investimento a que se refere o 
artigo 4.º, n.os 2, 2-A e 2-B;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais;

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais, territoriais, inter-regionais ou 
transfronteiriços, bem como com outros 
fundos da União, nomeadamente o 
[FSE+], o FEDER e o FEG, com os 
PNEC, as estratégias da União conexas (o 
Pacto Ecológico Europeu e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais) e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas;
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma lista pormenorizada dos 
diferentes parceiros e partes interessadas 
consultados que representam os 
habitantes do território em causa;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis;

f) Uma descrição dos instrumentos e 
mecanismos de governação que consistem 
no acordo de parceria e no modo como as 
autoridades locais e regionais em causa e 
as partes interessadas locais participaram 
na organização e execução da parceria, 
nas medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis, em conformidade com o 
código de conduta europeu sobre 
parcerias no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão);

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma descrição da consulta pública 
que precedeu a preparação dos planos 
territoriais de transição justa e da forma 
como os resultados dessa consulta foram 
tomados em consideração;
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição;

g) Uma avaliação das oportunidades 
de transição para os territórios em causa e 
seus habitantes, acompanhada de uma 
descrição do tipo de operações previstas, 
incluindo as políticas do mercado de 
trabalho e em matéria de competências 
que deverão ter um papel ativo na 
promoção e no apoio ao emprego e à 
criação de postos de trabalho, e do seu 
contributo esperado para atenuar o impacto 
social, económico, ambiental e a nível da 
segurança energética da transição e para 
transformar os desafios em oportunidades 
para a região e seus habitantes;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos a favor de empresas que não 
sejam PME, uma lista exaustiva dessas 
operações e empresas e uma justificação da 
necessidade desse apoio através de uma 
análise das lacunas que demonstre que as 
perdas de postos de trabalho previstas 
excedem o número esperado de postos de 
trabalho criados na ausência do 
investimento; ou sempre que se verifique 
uma necessidade imperiosa de reconverter 
os trabalhadores e os candidatos a 
emprego, e não estejam disponíveis outras 
fontes de financiamento;
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia circular 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho e têm 
como compromisso a sustentabilidade 
social;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas.

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas no território 
do plano;

Alteração 64
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma descrição clara do papel 
esperado das administrações públicas e 
entidades públicas no apoio à execução 
desses planos.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC, o 
Pacto Ecológico Europeu e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
com o compromisso assumido pela União 
no âmbito do Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a revisão de um plano 
nacional em matéria de energia e clima 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE) 2018/1999 exija a revisão de um 
plano territorial de transição justa, esta 
revisão deve fazer parte do exercício de 
revisão intercalar, em conformidade com 
o artigo 14.º do Regulamento (UE) [novo 
RDC].

Suprimido
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos territoriais de transição 
justa excluem todo e qualquer 
investimento público em infraestruturas 
de combustíveis fósseis e constituem uma 
oportunidade para continuar a reforçar as 
economias locais e os circuitos 
económicos curtos.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo é aplicado em 
plena conformidade com a legislação 
nacional e da União em matéria de 
proteção de dados e sem prejuízo das 
disposições do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC].

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, n.º 4, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro e procede à 
consulta das partes interessadas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 8.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) emprego na extração de carvão e 
lenhite (ponderação de 25%),

ii) emprego na extração e utilização 
energética de carvão, lenhite, xisto 
betuminoso e turfa (ponderação de 25%),
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 2 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por 
Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 8 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por 
Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – título

Texto da Comissão Alteração

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios mais 
negativamente afetados no Estado-Membro

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios no 
Estado-Membro que necessitam de apoio 
para lograr a transição para a 
neutralidade carbónica

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – Referência: Artigo 7.º – n.º 2 – alínea a) – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia 
circular baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
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calendário para a cessação ou redução de 
atividades como a extração de carvão e 
lenhite ou a produção de eletricidade 
alimentada a carvão

com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário para a cessação ou redução de 
atividades relacionadas com os 
combustíveis fósseis até 2050, num prazo 
compatível com o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura a 1,5 °C acima 
dos níveis pré-industriais

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Identificar os territórios mais afetados 
e justificar esta escolha com a 
correspondente estimativa dos impactos 
económicos e laborais, com base no esboço 
previsto em 1.1.

1.2. Identificar os territórios, os setores, as 
comunidades e os grupos de habitantes 
que mais necessitam de um apoio 
adequado para transformar os desafios 
em oportunidades e justificar esta escolha 
com a correspondente estimativa dos 
impactos económicos e laborais, com base 
no esboço previsto em 1.1.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Avaliação dos desafios de transição 
para cada um dos territórios identificados

2. Avaliação dos desafios e das 
oportunidades de transição para cada um 
dos territórios identificados

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social e territorial da transição para uma 

2.1. Avaliação dos desafios e 
oportunidades económicos, sociais, 
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economia com impacto neutro no clima setoriais e territoriais da transição para 
uma economia circular baseada em fontes 
de energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– setores em declínio, que deverão 
cessar ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário correspondente;

– setores em declínio e setores 
suscetíveis de entrar em declínio, em 
consonância com os objetivos globais do 
Pacto Ecológico Europeu, que deverão 
cessar ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário correspondente;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, tendo em 
conta as previsões de competências;

– perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, de 
competências e de formação, bem como os 
tipos de apoio e políticas previstos, tendo 
em conta as previsões de competências que 
serão necessárias em todos os setores e 
indústrias, tendo em vista a adaptação às 
mudanças exigidas;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– potencial de diversificação 
económica e oportunidades de 
desenvolvimento.

– potencial de diversificação 
económica e oportunidades de 
desenvolvimento para os territórios e seus 
habitantes, eventualmente noutros setores 
e empresas sustentáveis novos ou 
existentes;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– efeitos esperados nas diferentes 
categorias da população local em termos 
de idade, sexo e local de residência.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – título

Texto da Comissão Alteração

2.2. Necessidades e objetivos de 
desenvolvimento até 2030, com vista a 
alcançar a neutralidade climática

2.2. Necessidades e objetivos de 
desenvolvimento até 2030, com vista a 
alcançar uma economia circular baseada 
em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o desenvolvimento deve dar – o desenvolvimento deve dar 
resposta aos desafios e oportunidades da 
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resposta aos desafios da transição; transição;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– objetivos e resultados esperados 
através da execução da prioridade do FTJ.

– objetivos e resultados esperados 
através da execução da prioridade do FTJ, 
inclusive para todos os habitantes das 
regiões em causa;

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 2-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– objetivos e resultados esperados 
para a economia local.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.3 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – quadro – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– outros planos de desenvolvimento 
regionais ou nacionais.

– outras estratégias e planos 
nacionais, regionais, territoriais, 
inter-regionais ou transfronteiriços, bem 
como com outros fundos da União, 
nomeadamente o [FSE+], o FEDER e o 
FEG, com os PNEC, as estratégias da 
União conexas (o Pacto Ecológico 
Europeu e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais) e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.3 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – quadro – travessão 3-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma lista pormenorizada dos 
diferentes parceiros e partes interessadas 
consultados que representam os 
habitantes do território em causa.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea g) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– tipos de operações previstas e seu 
contributo esperado para atenuar o 
impacto da transição climática

– tipos de operações previstas e seu 
contributo esperado para acompanhar e 
apoiar ativamente a transição justa para a 
neutralidade carbónica.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea h) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento

– lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho sustentáveis e dignos 
criados na ausência do investimento, ou 
sempre que se verifique uma necessidade 
imperiosa de reconverter os 
trabalhadores, incluindo os candidatos a 
emprego, e não estejam disponíveis outras 
fontes de financiamento.
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Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea i) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho

– lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima e conduzem a uma 
redução substancial das emissões de gases 
com efeito de estufa, que se situa abaixo 
dos parâmetros de referência usados para a 
atribuição de licenças a título gratuito ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, e de que 
são necessárias para a adaptação, 
transformação ou perda dos postos de 
trabalho afetados e têm como 
compromisso a sustentabilidade social.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea j) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– sinergias e complementaridades das 
operações previstas com outros programas 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento (apoio ao 
processo de transição), outros instrumentos 
de financiamento (o Fundo de 
Modernização do Comércio de Licenças de 
Emissão da União) e outros pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa 
(regime específico ao abrigo do programa 
InvestEU e mecanismo de empréstimo do 
setor público com o Banco Europeu de 
Investimento) para dar resposta às 
necessidades de investimento identificadas

– sinergias e complementaridades das 
operações previstas com outros programas 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento (apoio ao 
processo de transição), outros instrumentos 
de financiamento (o Fundo de 
Modernização do Comércio de Licenças de 
Emissão da União) e outros pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa 
(regime específico ao abrigo do programa 
InvestEU e mecanismo de empréstimo do 
setor público com o Banco Europeu de 
Investimento) para dar resposta às 
necessidades de investimento identificadas 
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e prestar o apoio necessário aos 
habitantes das regiões em causa, em 
particular os trabalhadores, incluindo os 
candidatos a emprego;

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea j) – quadro – travessão 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma descrição do papel esperado 
das administrações públicas e entidades 
públicas no apoio à execução desses 
planos.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1 – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– disposições relativas à participação 
dos parceiros na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação do plano 
territorial de transição justa;

– acordos relativos à participação 
ativa dos parceiros, em conformidade com 
o código de conduta europeu sobre 
parcerias no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão), 
nomeadamente ONG, sindicatos e outros 
representantes importantes e partes 
interessadas que defendem os interesses 
dos habitantes das regiões em causa, em 
particular os trabalhadores e os 
candidatos a emprego, na preparação, 
execução, acompanhamento e avaliação do 
plano territorial de transição justa, 
incluindo as organizações da sociedade 
civil que irão participar e a forma como 
os representantes das comunidades 
deverão ser consultados e associados de 
forma proativa ao processo de 
programação. A consulta e a associação 
deverão ter lugar antes, durante e após a 
elaboração dos documentos de 
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programação;

Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1 – quadro – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– resultados da consulta pública. – resultados da consulta pública, em 
conformidade com o código de conduta 
europeu sobre parcerias no âmbito dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão), e uma 
descrição do modo como a consulta foi 
realizada e da forma como os resultados 
dessa consulta foram tomados em 
consideração no plano.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2 – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas, incluindo indicadores 
para medir a capacidade do plano para 
atingir os seus objetivos

– medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas, incluindo indicadores 
para medir a capacidade do plano para 
atingir os seus objetivos, o abandono 
progressivo de atividades relacionadas 
com os combustíveis fósseis nas regiões 
em causa, o número de novos postos de 
trabalho sustentáveis e dignos e de 
oportunidades de emprego que podem ser 
criadas, e os resultados sociais esperados, 
designadamente em termos de redução da 
pobreza extrema

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.3 – quadro
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Texto da Comissão Alteração

Organismo ou organismos responsáveis 
pela coordenação e acompanhamento da 
implementação do plano e suas funções

Organismo ou organismos responsáveis 
pela coordenação e acompanhamento da 
implementação do plano e suas funções, 
em conformidade com o código de 
conduta europeu sobre parcerias no 
âmbito dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento (Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão)

Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – coluna 1 – após «RCO 209» (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a região de nível NUTS 3 que aplica 
os planos de transição justa, o 
desenvolvimento social regional;
RCO 301 – Investimento no 
microfinanciamento, no financiamento de 
empresas sociais e na economia social;
RCO 302 – Infraestruturas para o ensino 
e a formação;
RCO 303 – Investimento em habitação 
social eficiente do ponto de vista 
energético, para fazer face ao problema 
da pobreza energética, e soluções de 
acesso prioritário à habitação para os 
sem-abrigo e as pessoas em risco de 
ficarem em situação de sem-abrigo;
RCO 304 – Infraestruturas sociais e de 
cuidados de saúde e serviços de saúde 
sustentáveis, acessíveis e de qualidade, 
bem como soluções inovadoras no 
domínio da saúde, incluindo serviços de 
saúde e novos modelos de cuidados de 
saúde;
RCO 305 – Inovação social, incluindo 
soluções e regimes sociais inovadores que 
visam promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 
correspondentes;
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RCO 306 – Atividades culturais e ligadas 
ao património com um objetivo social;
RCO 307 – Infraestruturas para as 
comunidades locais, como centros 
comunitários e de voluntariado;
RCO 308 – Inclusão e acessibilidade para 
as pessoas com deficiência
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PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relator de parecer: Alexandr Vondra

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo para uma Transição Justa (FTJ) é o primeiro pilar do Mecanismo para uma 
Transição Justa e é considerado uma condição prévia para o êxito da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima. A Comissão pretende assegurar que «ninguém será 
deixado para trás», mas a proposta relativa ao Fundo para uma Transição Justa não é 
suficiente para cumprir esta promessa. 

Em primeiro lugar, a dimensão do Fundo para uma Transição Justa, na ordem dos 7,5 
mil milhões de EUR, está demasiado longe de satisfazer as necessidades previstas, estimadas 
em centenas de milhares de milhões até 2050 em alguns Estados-Membros. Por conseguinte, 
o relator considera que são necessários fundos adicionais para reforçar a dotação do Fundo 
para uma Transição Justa, aspeto este que deve ser debatido durante as negociações em curso 
do próximo quadro financeiro plurianual.  

Em segundo lugar, a Comissão pretende colmatar esta falta de recursos recorrendo a uma 
transferência obrigatória do FEDER e do FSE +. No entender do relator, uma tal solução 
desvia fundos de outros objetivos importantes e só deveria ser aplicada numa base voluntária 
e de acordo com o poder discricionário dos Estados-Membros, que estão na melhor posição 
para avaliar as suas próprias necessidades de investimento.

Em terceiro lugar, as prioridades do Fundo para uma Transição Justa a nível das despesas 
devem ser alteradas para maximizar o seu impacto. As regiões da UE dependentes do carvão e 
da lenhite serão as primeiras a ressentir-se e serão as mais afetadas pela transição para uma 
economia hipocarbónica na UE. Assim sendo, devem ser investidos recursos significativos a 
título do Fundo para uma Transição Justa nos Estados-Membros e nas regiões que dependem 
fortemente, se não totalmente, do carvão e da lenhite e em que os impactos económicos e 
sociais da transição rumo à sustentabilidade serão mais marcados.  

A fim de facilitar a transição climática nos Estados-Membros:
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- os investimentos no setor do gás devem ser autorizados se concorrerem para reduções 
significativas de emissões, uma vez que o gás deve ser considerado uma fonte de energia 
transitória;

- as grandes empresas não devem ser discriminadas, uma vez que podem realizar 
investimentos em maior escala, embora seja obviamente necessário apoiar as PME e as 
empresas emergentes; e  

- se forem suficientemente maduras para serem utilizadas, as novas tecnologias devem 
ser apoiadas para que o Fundo para uma Transição Justa possa lograr mudanças efetivas a 
curto prazo.

Tendo em conta o atual contexto político mais vasto, incluindo o risco de uma menor 
capacidade de investimento na sequência da crise da COVID-19, o relator é de opinião que a 
UE pode não estar preparada para lograr a neutralidade climática até 2050.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 175.º, terceiro 
parágrafo,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 175.º, terceiro 
parágrafo, e o artigo 322.º, n.º 1, alínea a),

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
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de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12   que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, nomeadamente o seu objetivo 
enunciado no artigo 2.°, e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, graças à concentração do 
financiamento da União em objetivos 
ambientais e socialmente sustentáveis. O 
presente regulamento aplica uma das 
prioridades estabelecidas na Comunicação 
relativa ao Pacto Ecológico Europeu11 e faz 
parte do Plano de Investimento para uma 
Europa Sustentável12, que concede 
financiamento específico ao abrigo do 
Mecanismo para uma Transição Justa no 
contexto da política de coesão para prestar 
apoio aos territórios da União e aos 
respetivos habitantes, nomeadamente os 
mais vulneráveis, no que respeita a fazer 
face aos desafios económicos e sociais da 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima, ambientalmente 
sustentável, eficiente em termos de 
utilização de energia e de recursos, até 
2050, o mais tardar, em que as emissões 
de gases com efeito de estufa restantes 
sejam compensadas por uma absorção 
equivalente e em que o capital natural da 
União e a saúde e o bem-estar das pessoas 
sejam protegidos e reforçados.

_________________ _________________
11COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 

(2) A transição para uma economia 
circular com impacto neutro no clima, 
ambientalmente sustentável, eficiente em 
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importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

termos de utilização de energia e de 
recursos, constitui um dos objetivos 
políticos mais importantes para a União e 
exigirá importantes investimentos 
suplementares. Em 12 de dezembro de 
2019, o Conselho Europeu aprovou 
também o objetivo de uma UE com 
impacto neutro no clima até 2050, como 
forma de contribuir para alcançar os 
objetivos do Acordo de Paris. Embora as 
medidas de luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente 
tenham benefícios gerais a longo prazo, 
proporcionam oportunidades e desafios a 
médio prazo, uma vez que nem todas as 
regiões, pessoas ou territórios e Estados-
Membros iniciam a sua transição no 
mesmo ponto de partida ou têm a mesma 
capacidade de resposta. Alguns estão mais 
avançados do que outros e a transição 
implica um impacto social e económico 
mais vasto para as regiões que dependem 
fortemente dos combustíveis fósseis, em 
especial do carvão, da lenhite, da turfa e do 
xisto betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 

(3) Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de se centrar nas pessoas, ser justa, 
inclusiva e socialmente aceitável para 
todos, reduzir as desigualdades e não 
deixar ninguém para trás. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
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consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

implicações económicas, ambientais e 
sociais da transição desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para evitar e – se tal for impossível – 
atenuar as consequências negativas e criar 
novas oportunidades para as pessoas e os 
territórios mais afetados pela transição. O 
orçamento da União desempenha um papel 
importante a este respeito.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A transição para uma economia 
neutra em termos de carbono é também 
uma oportunidade para criar mais postos 
de trabalho. Segundo a edição de 2019 do 
relatório da Comissão sobre a evolução do 
emprego e da situação social na Europa, 
a transição para uma economia neutra 
em termos de carbono aumentará o 
número de postos de trabalho disponíveis. 
Prevê-se que, até 2030, a transição crie 
1,2 milhões de postos de trabalho 
adicionais na Europa, além dos 
12 milhões já previstos. Segundo a 
Comissão, a transição poderá atenuar a 
atual polarização do emprego resultante 
da automatização e da digitalização, 
criando também postos de trabalho na 
zona média da escala de distribuição 
salarial e de competências, sobretudo nas 
áreas da construção e da indústria 
transformadora.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(3-B) É essencial reforçar os 
instrumentos da política de coesão e 
flexibilizar o orçamento da União, tendo 
em conta as consequências económicas e 
sociais atuais da pandemia de COVID-19 
nos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem ter liberdade 
para redistribuir verbas entre fundos, 
rubricas e prioridades, de acordo com as 
suas necessidades económicas e sociais, 
independentemente dos objetivos de 
concentração temática e das 
condicionalidades macroeconómicas e/ou 
políticas da União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve ajudar as pessoas e os 
territórios a fazer face aos impactos 
sociais, ambientais e económicos da 
transição para a neutralidade climática da 
União, reunindo as dotações do orçamento 
da União em objetivos climáticos, 
ambientais, económicos e sociais a nível 
regional, tendo igualmente em conta os 
impactos da crise da COVID-19.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o (5) O presente regulamento institui o 
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Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
apoiar ações específicas que visem lograr 
uma transição justa e bem-sucedida para 
uma economia com impacto neutro no 
clima e evitar – e se tal for impossível – 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática e ambiental, apoiando as pessoas 
e os territórios mais afetados, em 
particular os trabalhadores diretamente 
afetados, e proporcionando-lhes novas 
oportunidade. Em conformidade com o 
objetivo específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para facilitar a transição e atenuar os seus 
impactos, criando novas oportunidades de 
emprego sustentável, atenuando os efeitos 
negativos no emprego e as consequências 
sociais adversas suscetíveis de resultar da 
despoluição das regiões afetadas e 
financiando a diversificação e a 
modernização da economia local, mediante 
apoios diretos a atividades ambiental e 
socialmente sustentáveis. Tal reflete-se no 
seu objetivo específico, que é estabelecido 
ao mesmo nível dos objetivos políticos 
enunciados no artigo 4.º do Regulamento 
UE [novo RDC].

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A dimensão do FTJ deve ser 
proporcional às necessidades de uma 
transição climática e ambiental justa. 
Deve ser concedido financiamento a todos 
os Estados-Membros para apoiar os seus 
esforços de transição, com especial ênfase 
nos territórios onde ainda há minas de 
carvão, onde o carvão ainda é extraído e, 
também, nos territórios onde ocorrem 
mudanças estruturais importantes em 
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consequência da eliminação progressiva 
das atividades mineiras.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e acelerar a 
transição para uma economia neutra do 
ponto de vista climático até 2050, o mais 
tardar. Os recursos provenientes da própria 
dotação do FTJ são adicionais e vêm 
juntar-se aos investimentos necessários 
para atingir a meta global de utilizar 40 % 
das dotações do orçamento da União que 
contribuem para os objetivos em matéria 
de clima. Os recursos transferidos do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e do Fundo Social 
Europeu Mais (FSE +), se assim for 
decidido pelos Estados-Membros, 
contribuirão para a realização deste 
objetivo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os recursos do FTJ não são 
capazes, por si só, de concluir a transição 
para a neutralidade climática. Os outros 
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dois pilares do Mecanismo de Transição 
Justa oferecerão um conjunto adicional 
de medidas e oportunidades de 
financiamento, em complemento do FTJ, 
com o objetivo de facilitar e acelerar a 
transição das regiões mais afetadas. Um 
regime específico de transição justa no 
âmbito do InvestEU irá atrair 
investimentos privados para benéfico das 
regiões em transição e ajudar as suas 
economias a encontrar novas fontes de 
crescimento, como projetos de 
descarbonização, diversificação 
económica das regiões, energia, 
transportes e infraestruturas sociais. Um 
mecanismo de concessão de empréstimos 
do setor público, no quadro do qual o 
Banco Europeu de Investimento é 
apoiado pelo orçamento da União, será 
utilizado para empréstimos a condições 
preferenciais ao setor público para, por 
exemplo, investimentos em 
infraestruturas de energia e de 
transportes, redes de aquecimento urbano 
e renovação ou isolamento de edifícios.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Uma transição justa implica 
também apoio aos mais afetados pelas 
alterações climáticas. Os impactos de um 
clima em mutação irão atingir 
desproporcionalmente algumas regiões e 
comunidades, as quais têm de ser 
apoiadas, demonstrando a solidariedade 
europeia.

Alteração 13

Proposta de regulamento
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Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos 
disponibilizados no âmbito da política de 
coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar as contribuições 
voluntárias disponíveis no âmbito da 
política de coesão, sem prejudicar outros 
objetivos da política de coesão nem as 
dotações financeiras programadas para 
outros objetivos ao abrigo do FEDER e do 
FSE+.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática. 

(8) A transição climática e ambiental 
constitui um desafio para todos os 
Estados-Membros, mas também trará 
novas oportunidades a longo prazo. Será 
particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis sólidos 
mas, também, de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa. 
Essas atividades terão de ser 
progressivamente eliminadas ou 
adaptadas, devido à transição para a 
neutralidade climática, garantindo 
simultaneamente a segurança do 
abastecimento de energia acessível, 
segura e sustentável. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve estabelecer a repartição 
anual das dotações disponíveis por 
Estado-Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos.

(9) A fim de estabelecer um quadro 
financeiro adequado para o FTJ, a 
Comissão deve definir a repartição anual 
das dotações disponíveis por 
Estado-Membro a título do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, com base em critérios 
objetivos e em condições claras.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as comunidades, os 
trabalhadores e as economias locais e são 
sustentáveis e viáveis a médio e longo 
prazo, tendo em conta todos os objetivos 
do Pacto Ecológico e do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima, ambientalmente 
sustentável e eficiente em termos de 
utilização de energia e de recursos. Os 
investimentos em fontes de energia de 
transição, tais como o gás natural, devem 
ser elegíveis para apoio se esses 
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transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

investimentos conduzirem a uma 
diminuição substancial das emissões de 
gases com efeito de estufa e permitirem a 
utilização de gases renováveis como 
alternativa sustentável. Além disso, devem 
ser coerentes com o Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 12-A, a menos que um Estado-
Membro justifique, no plano territorial de 
transição justa, a necessidade de apoiar 
esses investimentos e a sua coerência com 
o objetivo da neutralidade climática da 
UE. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade, num prazo coerente com as 
obrigações da União ao abrigo do Acordo 
de Paris e com a correspondente redução 
do nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos e energéticos da UE 
para 2030 e da neutralidade climática da 
UE até 205013, mantendo e reforçando 
simultaneamente o emprego e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
dada especial atenção à luta contra a 
pobreza energética, às atividades que 
reforçam a implantação de tecnologias 
avançadas e sustentáveis, inclusive as 
baseadas na inteligência artificial, bem 
como nos domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição climática e ambiental e para 
reduzir significativamente as emissões de 
gases com efeito de estufa e a utilização 
de recursos naturais. Os investimentos 
numa economia circular e baseada em 
fontes sustentáveis e os investimentos na 
restauração de ecossistemas degradados 
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são essenciais para alcançar o objetivo de 
neutralidade climática em 2050. Estes 
investimentos são dispendiosos e todos os 
Estados-Membros devem ser elegíveis 
para apoio, independentemente da sua 
capacidade financeira. 

_________________ _________________
12-A Regulamento (UE) 2020/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2013, p. 13).

13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento, intitulada «Um Planeta 
Limpo para Todos – Estratégia a longo 
prazo da UE para uma economia próspera, 
moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima», COM (2018) 773 final.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O FTJ deve apoiar as atividades e 
a implantação de tecnologias que sejam 
viáveis a longo prazo e não dependam de 
subvenções para funcionar após a fase 
inicial de expansão. As atividades 
apoiadas não devem prejudicar o 
desenvolvimento e a implantação de 
alternativas hipocarbónicas nem conduzir 
à dependência de recursos prejudiciais 
para a neutralidade climática e os 
objetivos ambientais, tendo em conta a 
sua vida útil.
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Justificação

O alinhamento com a taxonomia da UE para o financiamento sustentável, acordada entre as 
três instituições da UE, facilita a coerência das políticas, incluindo nos domínios do clima e 
do ambiente, e das despesas do orçamento da UE. A taxonomia da UE constitui um quadro 
de referência básico para avaliar se os investimentos são sustentáveis. O FTJ não apoiará 
atividades que contradigam os objetivos climáticos ou ambientais do Pacto Ecológico.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger as pessoas mais 
vulneráveis afetadas pela transição 
climática e ambiental, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores, assim 
como dos trabalhadores por contra 
própria e dos desempregados, com o 
objetivo de os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego, bem como de 
prestar assistência ativa e personalizada no 
quadro da procura de emprego a todas as 
categorias de candidatos a emprego e da 
sua inclusão ativa na sociedade, 
respeitando simultaneamente a igualdade 
de género e lutando pelo equilíbrio de 
género.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição para a neutralidade 
climática pode ser exigente para as 
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regiões afetadas e para as pessoas que 
nelas vivem. Os riscos incluem não só a 
perda de postos de trabalho, mas também 
a perda de receitas fiscais a nível local, 
bem como a migração dos trabalhadores, 
deixando para trás os jovens e os idosos e 
conduzindo, eventualmente, à cessação de 
alguns serviços (em particular para os 
trabalhadores das minas de carvão). O 
investimento em infraestruturas sociais 
para assegurar um nível elevado de 
serviços às pessoas que vivem nas zonas 
afetadas e para contrabalançar a perda de 
serviços é, por conseguinte, uma 
componente essencial para assegurar 
uma transição socialmente justa que não 
deixe ninguém para trás. O FTJ deve, 
nomeadamente, prever medidas 
destinadas a evitar uma recessão e a 
assegurar que a população local apoie a 
mudança e que os serviços prestados a 
nível da comunidade local, bem como as 
infraestruturas em matéria de serviços de 
saúde, de serviços sociais e de democracia 
local, sejam reforçados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo, 
com particular ênfase no investimento nas 
PME. Por investimento produtivo entende-
se o investimento em capital fixo ou em 
ativos incorpóreos das empresas, em prol 
da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
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número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho e não complementarem o 
financiamento atribuído no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE. Qualquer 
investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante. A fim de 
proteger a integridade do mercado interno 
e a política de coesão, o apoio às empresas 
deve respeitar as regras da União em 
matéria de auxílios estatais estabelecidas 
nos artigos 107.º e 108.º do TFUE sem 
esquecer, em especial, que o apoio aos 
investimentos produtivos realizados por 
empresas que não sejam PME deve ser 
limitado a empresas localizadas em zonas 
designadas como regiões assistidas para 
efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), 
do TFUE.

__________________ ______________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.  

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.  

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) As regras da União em matéria de 
auxílios estatais devem ser flexíveis para 
que as regiões elegíveis em transição 
atraiam investimentos privados. Na 
elaboração das novas orientações, a 
Comissão deve, por isso, ter também em 
conta os problemas das mudanças 
estruturais nas regiões em causa, a fim de 
garantir que estas regiões disponham de 
flexibilidade suficiente para levar a cabo 
os seus projetos de uma forma social e 
economicamente viável.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O apoio ao investimento produtivo 
em empresas que não sejam PME através 
do FTJ não deve ser limitado às zonas 
elegíveis para auxílios estatais ao abrigo 
das regras aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais nos termos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do 
TFUE. Pelo contrário, as regras em 
matéria de auxílios estatais devem 
permitir que todas as regiões que recebem 
assistência ao abrigo do FTJ façam 
efetivamente face, numa fase precoce, à 
ameaça de perda de postos de trabalho. 
Tal deve também ser garantido através da 
adaptação correspondente do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão1-A.
________________
1-A Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6.2014, p. 1).
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) As zonas mais afetadas pela 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima devem ter a 
oportunidade de abordar ativamente, o 
mais rapidamente possível, as mudanças 
estruturais que lhe estão associadas. Tal 
exige ajustamentos da legislação relativa 
aos auxílios estatais, por exemplo através 
de novas orientações da Comissão com 
base no artigo 107.º, n.º 3, alíneas b) ou 
c), do TFUE, a fim de assegurar que o 
auxílio em questão seja admissível nos 
termos das regras aplicáveis, 
independentemente do estatuto das 
regiões assistidas;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
FEDER, pelo FSE+ ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
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montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva e 
mensurável de um processo de transição 
justa num território específico, a fim de 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima. Para tal, os Estados-
Membros devem preparar, em cooperação 
com as partes interessadas pertinentes e 
com o apoio da Comissão, planos 
territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
em consonância com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores e 
comunidades afetados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As dotações financeiras do FTJ 
devem depender do facto de os 
Estados-Membros terem assumido e 
demonstrado o seu empenho no objetivo 
de neutralidade climática da UE até 2050, 
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bem como do facto de terem adotado uma 
estratégia a longo prazo coerente com o 
Acordo de Paris e o seu objetivo em 
termos de temperatura. Caso um 
Estado-Membro não respeite essas 
condições, 50 % das dotações anuais 
previstas para o Estado-Membro em 
causa devem ser suspensas, até que o 
compromisso seja assumido e 
demonstrado.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar as pessoas e os 
territórios mais afetados onde o apoio do 
FTJ deve ser concentrado e descrever as 
ações específicas a empreender para 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima, nomeadamente no que diz 
respeito à conversão ou ao encerramento 
de instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa, num prazo coerente com 
as obrigações da União ao abrigo do 
Acordo de Paris. Esses territórios devem 
ser identificados com precisão e 
corresponder a regiões de nível NUTS 3 ou 
suas partes. Os planos devem especificar os 
desafios, as oportunidades e as 
necessidades de investimento desses 
territórios e identificar o tipo de operações 
necessárias de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas e ambientalmente sustentáveis, 
que sejam também coerentes com a 
transição para a neutralidade climática e os 
objetivos do Pacto Ecológico. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
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Comissão. justa devem fazer parte dos programas 
(apoiados pelo FEDER, o FSE+, o Fundo 
de Coesão ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão. Os domínios e 
as prioridades de investimento 
identificados pela Comissão no anexo D 
dos relatórios por país do Semestre 
Europeu para 2020 podem ser utilizados 
na avaliação dos investimentos dos 
Estados-Membros.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar as pessoas e 
os territórios que enfrentam transformações 
económicas e sociais na sua transição para 
uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, ambientalmente 
sustentável, exclusivamente baseada em 
energias renováveis, com uma elevada 
eficiência em termos de utilização de 
recursos e de energia, não podem ser 
realizados de maneira suficiente pelos 
Estados-Membros isolados. As principais 
razões são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e os desafios específicos 
das pessoas e dos territórios menos 
favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
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objetivos,

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ»), 
destinado a prestar apoio às pessoas e aos 
territórios que enfrentam diversos graves 
desafios socioeconómicos decorrentes das 
especificidades dos Estados-Membros no 
processo de transição para uma economia 
circular, com impacto neutro no clima, 
ambientalmente sustentável, eficiente em 
termos de utilização de energia e de 
recursos, na União, até 2050, o mais 
tardar, e do objetivo da União de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.° Artigo 2.°

Objetivo específico Objetivo específico

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, como indicado no artigo 
1.º, n.º 1.

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ presta apoio para fazer face 
ao impacto social, socioeconómico e 
ambiental da transição nas regiões 
afetadas em todos os Estados-Membros.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a [X] mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável. O 
financiamento do FTJ não deve afetar os 
recursos atribuídos aos outros fundos do 
QFP.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O acesso aos fundos 
disponibilizados no âmbito do FTJ fica 
sujeito à aprovação e demonstração do 
compromisso dos Estados-Membros para 
com o objetivo da União de neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, nos seus 
planos de transição justa, bem como à 
adoção de uma estratégia a longo prazo, 
tal como referido no artigo 15.º do 
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Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 1-A, 
em consonância com o Acordo de Paris.
Se um Estado-Membro não cumprir as 
condições estabelecidas no primeiro 
parágrafo, as dotações anuais para esse 
Estado-Membro serão reduzidas em 50 %, 
até estarem satisfeitas essas condições.
O exercício de revisão intercalar referido 
no artigo 7.º, n.º 4, avalia se as condições 
estabelecidas no presente número são 
suficientes para permitir uma transição 
energética harmoniosa para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
tal como referido no artigo 1.º, n.º 1. Se 
necessário, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para alterar o 
presente número.
_________________
1-A Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 663/2009 e (CE) 
n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Diretivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Diretivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652 
do Conselho, e revoga o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
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refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 
apoio complementar do FEDER ou do 
FSE+.

refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, podem receber apoio 
complementar do FEDER ou do FSE+, 
dentro dos limites previstos no artigo 6.º, 
n.º 2.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia exclusivamente as seguintes 
atividades:

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia as seguintes atividades:

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos e 
sustentáveis nas empresas, em particular 
nas microempresas, nas PME e nas 
empresas em fase de arranque, em especial 
nos setores necessários para a transição 
justa para uma economia com impacto 
neutro no clima, tal como referido no 
artigo 1.º, n.º 1;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de 
empresas, com especial destaque para as 
PME e as empresas em fase de arranque, 
a fim de contribuir para a diversificação e 
reconversão económicas, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas;

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas que 
resultem numa redução significativa das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
da utilização de recursos ou de energia;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas, seguras, sustentáveis e acessíveis, 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, para a eficiência em 
termos de utilização de energia e de 
recursos (inclusive aquecimento urbano) 
e para as energias renováveis, tecnologias 
de armazenamento de energia e redes 
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energéticas, como as redes inteligentes e 
as super-redes;
d-A) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de gás, 
desde que seja utilizado como tecnologia 
de transição em substituição do carvão, 
lenhite, turfa e xisto betuminoso e 
demonstre que proporciona reduções 
significativas nas emissões de gases com 
efeito de estufa, devendo permitir a 
utilização posterior de gás proveniente de 
fontes renováveis. Estes investimentos 
devem respeitar os critérios estabelecidos 
no Regulamento (UE) 2020/852, a menos 
que o Estado-Membro justifique 
devidamente, no plano territorial de 
transição justa, a necessidade de apoiar 
um funcionamento não conforme com os 
critérios e demonstre a coerência desse 
investimento com o objetivo de 
neutralidade climática até 2050;
d-B) Medidas de reconversão 
específicas em matéria de eficiência 
energética, para dar resposta à pobreza 
energética e às más condições de 
habitação;
d-C) Investimentos que visem promover 
a transição modal das áreas urbanas para 
formas de mobilidade mais sustentáveis;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital e nas tecnologias de 
comunicação, que permitem o 
desenvolvimento das capacidades de 
resposta do lado da procura, tendo em 
conta a necessidade de reduzir 
significativamente a utilização de 
recursos e de energia;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos e 
restauração de ecossistemas degradados, 
garantindo o respeito do princípio do 
«poluidor-pagador»;

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 

g) Investimentos na introdução e no 
reforço da economia circular baseada em 
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da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

recursos sustentáveis, inclusive da 
bioeconomia, nomeadamente através da 
prevenção dos resíduos, redução, eficiência 
dos recursos, reutilização, reparação e 
reciclagem;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores e 
candidatos a emprego, incluindo 
trabalhadores por conta própria, com o 
objetivo de colmatar o défice de 
competências necessárias para a 
transição justa para uma economia com 
impacto neutro no clima, tal como 
referido no artigo 1.º, n.º 1;

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego, no 
respeito da igualdade de género e lutando 
pelo equilíbrio de género, sempre que 
possível;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa dos candidatos a 
emprego, no respeito da igualdade de 
género e lutando pelo equilíbrio de 
género, sempre que possível;

k) Assistência técnica. k) Assistência técnica, incluindo 
incubadoras a nível local e nacional, 
reunindo financiadores e promotores de 
projetos.

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa e se não 
resultarem numa transferência de postos 
de trabalho, capitais ou processos de 
produção de um Estado-Membro para 
outro.

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
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provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
desde que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, desde que 
esses investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
no artigo 7.º, n.º 2, alínea i). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa, resultarem em 
reduções substanciais das emissões de 
gases com efeito de estufa para um nível 
inferior aos parâmetros de referência 
utilizados para a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, não aumentarem a 
dependência dos combustíveis fósseis e 
forem necessários para a proteção de um 
número significativo de postos de trabalho 
no território em causa. Os beneficiários 
de apoio do FTJ não devem receber, para 
um determinado projeto, qualquer 
financiamento adicional proveniente de 
outros fundos ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares, ou quaisquer atividades 
relacionadas com o setor da energia 
nuclear;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
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combustíveis fósseis; combustíveis fósseis sólidos;

Justificação

Para as economias fortemente dependentes do carvão, o gás natural é um combustível de 
transição importante que permite a passagem para fontes de energia limpas e sustentáveis. 
No entanto, estes investimentos devem demonstrar que propiciam reduções significativas das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos em instalações de 
tratamento de resíduos;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos produtivos em 
empresas que não sejam PME, que 
impliquem a transferência de postos de 
trabalho, de capital e de processos de 
produção de um Estado-Membro para 
outro.

Justificação

O FTJ não deve conduzir a uma deslocalização das atividades económicas.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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e-B) Investimentos que conduzam a 
uma utilização insustentável da biomassa 
ou qualquer utilização de culturas 
alimentares para fins de produção de 
energia;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Atividades ou investimentos com 
risco acrescido de inviabilidade a longo 
prazo e dependência de subsídios para 
operar após a expansão inicial;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Atividades ou investimentos que 
constituiriam um obstáculo ao 
desenvolvimento e à implantação de 
alternativas de baixo carbono e levariam 
a uma dependência de recursos 
incompatíveis com o objetivo de 
neutralidade climática, tendo em conta o 
seu ciclo de vida;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-E) Atividades ou investimentos que 
constituiriam um obstáculo ao 
desenvolvimento e à implantação de 
alternativas de baixo carbono e levariam 
a uma dependência de recursos 
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prejudiciais aos objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o seu ciclo de 
vida;

Justificação

A presente alteração deve-se a motivos de coerência legislativa e política. Alinhamento e 
remissão para a taxonomia da UE para o financiamento sustentável.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos do FTJ serão 
programados para as categorias de regiões 
onde se encontram os territórios em causa, 
com base nos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º e aprovados 
pela Comissão no âmbito de um programa 
ou de uma alteração a um programa. Os 
recursos programados assumirão a forma 
de um ou mais programas específicos ou de 
uma ou várias prioridades no âmbito de um 
programa.

1. Os recursos do FTJ serão 
programados para as categorias de regiões 
onde se encontram as pessoas os territórios 
em causa, com base nos planos territoriais 
de transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º e aprovados 
pela Comissão no âmbito de um programa 
ou de uma alteração a um programa. Os 
recursos programados assumirão a forma 
de um ou mais programas específicos ou de 
uma ou várias prioridades no âmbito de um 
programa. Os recursos são atribuídos aos 
territórios mais afetados pela transição 
para a neutralidade climática.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação das pessoas e dos 
territórios mais afetados pelo processo de 
transição contemplados no plano territorial 
de transição justa relevante, seja 
devidamente justificada e em que o 
respetivo plano territorial de transição justa 
seja coerente com o plano em matéria de 
energia e clima do Estado-Membro em 
causa e corresponda ao objetivo do 
Acordo de Paris em termos de 
temperatura.

Alteração 45



PE648.609v04-00 218/344 RR\1210220PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em 
conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ 
transferidos para a prioridade do FTJ deve 
ser pelo menos igual a uma vez e meia o 
montante do apoio do FTJ a essa 
prioridade, mas não deve exceder três 
vezes esse montante.

2. Se um Estado-Membro decidir 
transferir recursos para o FTJ em 
conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], o total dos 
recursos do FEDER e do FSE+ transferidos 
para a prioridade do FTJ não deve exceder 
três vezes o montante da prioridade ou das 
prioridades do FTJ.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as 
principais medidas de transição que sejam 
coerentes com a versão mais recente do 
plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional e regional para 
uma economia com impacto neutro no 
clima, tal como referido no artigo 1.º, 
n.º 1, em consonância com a versão mais 
recente do plano nacional em matéria de 
energia e clima («PNEC»), incluindo um 
calendário para a eliminação progressiva 
dos combustíveis fósseis, num prazo 
compatível com o objetivo de prosseguir 
os esforços para limitar o aumento da 
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis 
pré-industriais;

Alteração 47

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar as 
pessoas e os territórios mais negativamente 
afetados pelo processo de transição 
referido na alínea a) que devem ser 
apoiados pelo FTJ, em conformidade com 
o n.º 1;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios e das 
oportunidades de transição enfrentados 
pelas pessoas e pelos territórios mais 
afetados, que inclua os impactos social, 
económico e ambiental da transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima, como referido no artigo 1.º, n.º 1, e 
que identifique o número potencial de 
empregos afetados e perdidos, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, como 
referido no artigo 1.º, n.º 1;

Alteração 50
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis;

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria e do modo de participação das 
autoridades locais e regionais em causa e 
das partes interessadas locais na 
organização e execução da parceria, das 
medidas de acompanhamento e avaliação 
previstas e dos organismos responsáveis, 
bem como uma lista dos parceiros 
pertinentes implicados, como referido no 
n.º 3;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se for caso disso, uma justificação 
do investimento em operações de gás não 
conformes com os critérios estabelecidos 
no Regulamento (UE) 2020/852, 
incluindo uma demonstração da 
coerência desses investimentos com o 
objetivo de neutralidade climática até 
2050;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam microempresas e 
PME, uma lista exaustiva dessas operações 
e empresas e uma justificação da 
necessidade desse apoio para o êxito do 
processo de transição a que se refere a 
alínea a) e para a superação dos desafios 
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esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

referidos na alínea c), bem como a prova 
de que os investimentos não resultarão na 
transferência de empregos, capital ou 
processos produtivos de um Estado-
Membro para outro;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e desde que sejam 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, assim 
como provas de que não beneficiam de 
outros fundos disponíveis ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem todos os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].



PE648.609v04-00 222/344 RR\1210220PT.docx

PT

Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 2 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por Estado-
Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de 
todos os outros Estados-Membros. As 
quotas dos Estados-Membros são 
recalculadas em conformidade;

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 8 mil 
milhões de EUR (a preços de 2018). Os 
montantes superiores a 8 mil milhões de 
EUR por Estado-Membro são 
redistribuídos pelas dotações de todos os 
outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade; 

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As dotações resultantes da 
aplicação da alínea c) são ajustadas para 
garantir que a dotação final do FTJ resulta 
numa intensidade de ajuda mínima per 
capita (medida com base em toda a 
população do Estado-Membro) de 6 EUR 
durante todo o período. 

d) As dotações resultantes da 
aplicação da alínea c) são ajustadas para 
garantir que a dotação final do FTJ resulta 
numa intensidade de ajuda mínima per 
capita (medida com base na população do 
Estado-Membro) de, pelo menos, 32 EUR 
(a preços de 2018) durante todo o período. 

Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário para a cessação ou redução de 

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, como referido no 
artigo 1.º, n.º 1, em conformidade com os 
objetivos dos planos nacionais em matéria 
de energia e clima e de outros planos de 
transição existentes, com um calendário 
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atividades como a extração de carvão e 
lenhite ou a produção de eletricidade 
alimentada a carvão

para a cessação de atividades como a 
extração de carvão e lenhite ou a produção 
de eletricidade alimentada a carvão

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Identificar os territórios mais 
afetados e justificar esta escolha com a 
correspondente estimativa dos impactos 
económicos e laborais, com base no esboço 
previsto em 1.1.

1.2. Identificar as pessoas e os 
territórios mais afetados e justificar esta 
escolha com a correspondente estimativa 
dos impactos económicos e laborais, com 
base no esboço previsto em 1.1.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Avaliação dos desafios de transição 
para cada um dos territórios identificados

2. Avaliação dos desafios e das 
oportunidades de transição para cada um 
dos territórios identificados

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea h)

Texto da Comissão Alteração

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos produtivos que não sejam 
PME:

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos produtivos que não sejam 
microempresas e PME:

- lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento

- lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea i)

Texto da Comissão Alteração

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE:

Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE:

- lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho

- lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;
- prova de que não beneficiam de 
outros fundos disponíveis ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE.
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relator de parecer (*): Jerzy Buzek

(*) Comissões associadas – Artigo 57.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Trinta anos após a Europa Central e Oriental ter iniciado a sua mais profunda transformação, 
voltando costas ao comunismo e à economia de planeamento central para abraçar a democracia 
e o mercado livre, a União Europeia embarca hoje num período de transição de 30 anos, de uma 
magnitude e ambição comparáveis, para se tornar a primeira economia neutra em termos de 
clima no mundo. Tal como a transformação pós-1989, também o Pacto Ecológico Europeu 
inaugura uma transição sistémica que irá alterar não só a forma como produzimos, consumimos 
e vivemos, mas também a Europa enquanto tal, servindo de inspiração a outros. 

A nossa difícil experiência com a transformação pós-1989 ensinou-nos que a transição para as 
energias limpas só será bem sucedida e irreversível se não deixar verdadeiramente ninguém 
para trás: nenhum cidadão, nenhuma região, nenhum Estado-Membro. Em causa está a 
solidariedade europeia, a realização das nossas ambições ao longo de décadas 
independentemente dos ciclos políticos ou económicos e a prosperidade sustentável de todos 
os europeus. No fundo, é isto que está em jogo no Fundo para uma Transição Justa («FTJ»). 

Comprometemo-nos a seguir esta via de transformação unidos numa ambição comum, mas 
partindo de diferentes pontos de partida. Tal significa que os desafios que enfrentamos diferem 
em termos de alcance e magnitude nas várias regiões e Estados-Membros da UE. O FTJ deve 
ser o nosso principal instrumento para garantir que estas disparidades sejam eliminadas de 
forma gradual mas eficaz, permitindo à UE no seu conjunto atingir os objetivos fixados e para 
que todos os europeus beneficiem plenamente desta transição.

O relator está convicto de que a transição energética deve ocupar uma posição central no Pacto 
Ecológico Europeu e que as regiões com níveis elevados de extração de combustíveis fósseis 
sólidos serão confrontadas com os maiores desafios. Sobre estas regiões paira a ameaça de 
maior perda direta de postos de trabalho e o encerramento de minas de carvão põe em perigo 
toda a sua cadeia de abastecimento. Nestas regiões, que frequentemente dependem de 
subvenções, será particularmente difícil investir em novas indústrias limpas. Ali, a tradição de 



PE648.609v04-00 228/344 RR\1210220PT.docx

PT

trabalho árduo é especialmente apreciada, o que deve ser salvaguardado e apoiado. Se não 
tiverem apoio, os cidadãos destas regiões, em particular os jovens, não só perderão o seu 
sentimento de autonomia, mas também a sua fé na União Europeia enquanto comunidade que 
lhes pode oferecer um futuro estável.

O FTJ não avançará por terrenos desconhecidos. A Comissão ITRE contribuiu para o 
estabelecimento de um quadro no âmbito do qual se insere o FTJ. Em 2017, juntamente com o 
Vice-Presidente da Comissão para a União da Energia e o Comissário responsável pela Ação 
Climática e a Energia, criámos a Plataforma para as Regiões Carboníferas da UE em Transição, 
a fim de apoiar a transformação energética e atenuar as repercussões socias, graças aos fundos 
provenientes de propostas de projetos-piloto patrocinados pela ITRE, que decorrem até 2021. 
Desta forma, foi possível prestar apoio técnico não reembolsável às autoridades locais destas 
regiões. A fim de dar seguimento a esta questão, e por iniciativa do presidente da Comissão 
ITRE, a comissão apoiou a proposta de criação, no âmbito do próximo QFP, de um fundo 
específico para as regiões carboníferas em transição. 

Estes esforços conduziram à criação do FTJ. Agora que a UE está a pôr em prática todos os 
elementos essenciais que deverão permitir alcançar a neutralidade climática até 2050, o FTJ 
adquire maior importância e torna-se ainda mais urgente. Com efeito, tornou-se o elemento 
indispensável para o sucesso do Pacto Ecológico Europeu. 

O relator é da seguinte opinião:

1) Para que a UE alcance a neutralidade climática, serão necessários investimentos sem 
precedentes, os quais têm de ser sistematicamente acompanhados de medidas adequadas 
para assegurar a manutenção da eficiência económica, da segurança energética e da 
acessibilidade dos preços, garantindo uma transição justa e socialmente aceitável. Estes dois 
elementos — investimento e medidas de solidariedade — são cruciais para permitir a 
transição da UE para a neutralidade climática e para, ao mesmo tempo, reforçar a nossa 
competitividade global, liderança industrial, crescimento e a prosperidade das nossas 
sociedades.

2) O FTJ é a pedra angular desta transição. Dada a magnitude desta transformação, os recursos 
do FTJ devem corresponder ao seu âmbito de aplicação. Para o efeito, o seu orçamento deve 
ser significativamente aumentado e baseado em novos recursos que devem complementar, 
e não substituir, as políticas, os instrumentos e os fundos da UE em matéria de coesão ou 
setoriais. Além disso, deve ser mantido como rubrica orçamental separada nos próximos 
QFP até, pelo menos, 2050.

3) Tendo em conta o objetivo estabelecido para o FTJ, 80% do seu orçamento deve ser 
canalizado para as regiões carboníferas, uma vez que estas enfrentam os maiores desafios 
sistémicos colocados pela transição para a neutralidade climática.

4) É fundamental manter uma cooperação estreita e direta com os órgãos de poder local e 
regional, os quais estão em melhor posição para ajudar a concentrar o apoio nos domínios 
onde será mais eficaz. Uma vez que o FTJ se destina às regiões que enfrentam os maiores 
desafios colocados pela transição, nomeadamente uma diminuição significativa previsível 
das receitas da administração pública, os projetos elegíveis devem poder beneficiar de um 
máximo de 75 % dos custos relevantes.
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5) No que respeita ao âmbito do apoio acordado a título do FTJ, a lista de atividades elegíveis 
deve refletir melhor as seguintes necessidades:

- Revitalização das antigas minas e centrais elétricas;

- Combate à poluição atmosférica e à pobreza energética e redução rápida das emissões 
com efeito de estufa provenientes da produção de carvão, o que exige um investimento 
no gás natural e no aquecimento urbano;

- Investimento nas energias renováveis;

- Investimentos produtivos nas empresas, incluindo empresas públicas, PME e empresas 
em fase de arranque;

- Investimentos na mobilidade urbana limpa e em transportes que utilizem combustíveis 
alternativos;

- Investimentos na economia grisalha e na inovação social.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, em especial o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura a nível mundial 
a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11e faz parte do 
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uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios económicos e sociais da transição 
energética para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
restantes sejam compensadas por uma 
absorção equivalente.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 

(2) A transição para uma economia 
competitiva, resistente, circular e com 
impacto neutro no clima constitui um dos 
objetivos políticos mais importantes para a 
União. Em 12 de dezembro de 2019, o 
Conselho Europeu aprovou também o 
objetivo de alcançar uma UE com impacto 
neutro no clima até 2050, em conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris. Em 
janeiro de 2020, o Parlamento Europeu 
solicitou que fossem tomadas medidas 
urgentes para fazer face às alterações 
climáticas e aos desafios ambientais e 
apoiou o compromisso de transformar a 
União numa sociedade mais saudável, 
sustentável, equitativa, justa e próspera e 
com emissões líquidas nulas de gases com 
efeito de estufa. Em 17 de abril de 2020, 
sublinhou ainda que o objetivo da 
neutralidade climática deve servir de base 
às respostas políticas para combater a 
pandemia de COVID-19 e as suas 
consequências, e que a estratégia para o 
Pacto Ecológico deve estar no centro da 
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gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

recuperação e reconstrução da economia 
da União. Tal exigirá investimentos 
significativos e, por conseguinte, requer 
uma dotação adicional substancial do 
orçamento da União. Embora a luta contra 
as alterações climáticas, a degradação do 
ambiente e a pobreza energética a todos 
venha a beneficiar a longo prazo e oferecer 
oportunidades e desafios a médio ou longo 
prazo, nem todas as regiões e Estados-
Membros iniciam a sua transição no 
mesmo ponto de partida ou têm a mesma 
capacidade de resposta. Alguns estão mais 
avançados do que outros e a transição 
energética implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis sólidos, em especial do carvão, da 
lenhite, da turfa e do xisto betuminoso, ou 
das indústrias com utilização intensiva de 
gases com efeito de estufa. Esta situação 
não só gera o risco de uma transição a 
velocidades diferentes na União no que 
respeita à ação climática, mas também de 
disparidades crescentes entre as regiões, 
em detrimento dos objetivos de coesão 
social, económica e territorial. Um tal 
desequilíbrio deve refletir-se numa 
repartição justa dos recursos do Fundo 
para os Estados-Membros e as regiões 
mais afetadas pela transição e que 
requerem apoio financeiro adequado para 
garantir uma transição verdadeiramente 
justa, a fim de evitar impactos 
socioeconómicos negativos na população, 
nas indústrias e nos trabalhadores. A 
afetação dos recursos do Fundo deve ter 
em conta os territórios que já adotaram 
medidas para a transição, mas que ainda 
enfrentam desafios importantes.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa, inclusiva, socialmente 
responsável e aceitável para todos, a fim 
de evitar a resistência social às políticas 
climáticas pelas comunidades mais 
afetadas negativamente. Por conseguinte, 
tanto a União como os Estados-Membros 
devem ter em conta as suas implicações 
económicas e sociais desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas, 
nomeadamente criando as condições 
adequadas para erradicar a pobreza 
energética. A transição exigirá recursos 
financeiros significativos, pelo que o 
orçamento da União desempenha um papel 
importante a este respeito para garantir 
que ninguém é deixado para trás.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O objetivo do Pacto Ecológico 
Europeu de tornar a União Europeia no 
primeiro continente com impacto neutro 
no clima até 2050 exige uma 
transformação fundamental do nosso 
sistema energético. A União da Energia é 
o principal instrumento político para 
concretizar esta transformação, que visa 
oferecer energia segura, sustentável, 
competitiva e a preços acessíveis a todos 
os consumidores, agregados familiares e 
empresas da UE. Atingir esse objetivo 
exigirá uma transformação fundamental 
do sistema energético da União e esforços 
concretos para não deixar ninguém para 
trás nessa transição. Os três pilares do 
Mecanismo de Transição Justa devem 
abordar as cinco dimensões da estratégia 
para a União da Energia: «segurança 
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energética, solidariedade e confiança», 
que visa diversificar as fontes de energia 
da Europa e utilizar de forma melhor e 
mais eficiente a energia produzida na 
União; um «mercado interno da energia 
plenamente integrado», para promover as 
interligações que permitem a livre 
circulação de energia pela União, de 
modo a que os fornecedores de energia 
possam competir livremente e oferecer os 
melhores preços da energia; a «eficiência 
energética em primeiro lugar», uma vez 
que consumir menos energia reduz a 
poluição e conserva as fontes de energia 
domésticas, reduzindo a necessidade de a 
União importar energia; a 
«descarbonização da economia», a quarta 
dimensão, incentiva o investimento 
privado em novas infraestruturas e 
tecnologias; e a «investigação, inovação e 
competitividade», que procura apoiar as 
descobertas no domínio das tecnologias 
hipocarbónicas, coordenando a 
investigação e ajudando a financiar 
projetos em parceria com o setor privado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União, reunindo as dotações do 
orçamento da União em objetivos 
climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá ajudar a realizar e a adaptar a 
transição energética e complementar as 
outras ações no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2021 a 2027. O Mecanismo deve contribuir 
para fazer face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União até 2050, 
reunindo as dotações do orçamento da 
União em objetivos climáticos, 
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económicos e sociais regionais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão, e diz respeito à política 
da União da Energia. O objetivo do FTJ é 
assegurar a solidariedade europeia, 
apoiando medidas destinadas a garantir 
uma transição energética justa, eficiente e 
eficaz para uma economia com impacto 
neutro no clima e atenuar os efeitos 
adversos dessa transição, apoiando os 
territórios, as comunidades e os 
trabalhadores mais afetados, reforçando 
simultaneamente a competitividade global 
e a liderança industrial da União, bem 
como o crescimento e a prosperidade. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para uma transição 
energética justa e atenuar o impacto da 
transição, financiando o investimento em 
energia limpa a preços acessíveis e em 
atividades sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e social que possam resultar na 
diversificação e na modernização da 
economia local e atenuar as repercussões 
negativas sobre o emprego, promovendo 
novas oportunidades de emprego nesses 
territórios. Tal reflete-se no seu objetivo 
específico, que é estabelecido ao mesmo 
nível dos objetivos políticos enunciados no 
artigo 4.º do Regulamento UE [novo 
RDC].

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) À luz da importância da 
implementação do «pacote Energias 
Limpas para Todos os Europeus», que 
desempenha um papel central na 
transição da União Europeia para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
na concretização da União da Energia, o 
FTJ deverá ter um papel importante na 
reconversão de antigas minas em locais 
de produção de energias renováveis. Pode 
reduzir os custos de desativação, 
contribuir para a segurança energética e 
assegurar valor económico e postos de 
trabalho às comunidades após o fim das 
atividades de exploração mineira. O 
desenvolvimento desse tipo de projetos 
beneficia da existência de infraestruturas 
e de uma ampla disponibilidade de 
terrenos. As soluções devem ser 
analisadas caso a caso, para garantir a 
sua adequação às condições locais. A fim 
de identificar as utilizações mais 
sustentáveis e de maximizar o 
desenvolvimento socioeconómico, é 
fundamental que exista uma estreita 
cooperação entre as empresas, as 
autoridades reguladoras, os investidores, 
os responsáveis pelo planeamento da 
utilização do solo e as comunidades 
locais. O FTJ não deve agravar as 
desigualdades existentes entre os Estados-
Membros, nem enfraquecer o mercado 
único.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
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consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, a fim de limitar o 
aumento da temperatura a 1,5 ºC acima 
dos níveis pré-industriais, o compromisso 
relativo aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e assegurar 
que «ninguém é deixado para trás» ao 
facilitar a transição energética nas 
regiões mais afetadas negativamente. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos voluntariamente do 
FEDER e do FSE+ devem contribuir para 
a plena consecução deste objetivo.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem ser 
substanciais e coerentes com o seu 
objetivo ambicioso. A criação dos 
recursos do FTJ não deve, em caso 
algum, conduzir a cortes ou 
transferências dos recursos afetados ao 
orçamento dos fundos abrangidos pelo 
Regulamento (UE) ../.. [novo RDC] ou 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER). Os 
Estados-Membros devem poder decidir 
complementar a sua afetação do FTJ com 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+, em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC].
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática. 

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima exige um 
investimento significativo e constitui tanto 
um desafio como uma oportunidade para 
todos os Estados-Membros. Será 
particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente, ou dependeram até 
recentemente, de combustíveis fósseis ou 
de atividades industriais intensivas em 
gases com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. A distribuição dos 
meios financeiros do FTJ deverá refletir o 
ponto de partida dos Estados-Membros no 
processo de transição energética e as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática nas regiões 
afetadas, até 2050.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A transição para a neutralidade 
climática também proporciona novas 
oportunidades económicas. Em especial, a 
reconversão de antigas minas em locais 
de produção de energias renováveis, a par 
da construção, nesses locais ou nas 
imediações, de infraestruturas de energias 
renováveis, podem oferecer empregos 
verdes às comunidades após o fim das 
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atividades de exploração mineira. A 
transição das economias e dos sistemas 
energéticos regionais baseados no carvão 
para energias renováveis pode permitir 
que as comunidades locais participem 
ativamente e se sintam responsáveis pela 
transição energética, passando de um 
modelo assente numa única indústria 
para um assente em várias indústrias. A 
reconversão das regiões carboníferas em 
centros de energias renováveis beneficia 
da existência de infraestruturas e de uma 
ampla disponibilidade de terrenos, bem 
como de pessoal qualificado. Além disso, 
essa reconversão pode contribuir para a 
segurança e resistência energéticas, com 
base num modelo de sistema energético 
descentralizado.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento Europeu de 
Recuperação] e dentro dos limites dos 
recursos afetados, devem ser adotadas 
medidas de recuperação e resistência no 
âmbito do Fundo para uma Transição 
Justa para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Os 
recursos adicionais devem ser utilizados 
de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos previstos no Regulamento 
[Instrumento Europeu de Recuperação].

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima 
e ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito 
de estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 2050, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito dos 
objetivos e da legislação da União em 
matéria de clima e ambiente, incluindo os 
objetivos da UE para 2030 em matéria de 
energia e clima de redução das emissões 
de GEE, a melhoria da eficiência 
energética e do consumo de energias 
renováveis e, sempre que aplicável, os 
critérios estabelecidos pelo [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável], 
para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista 
ambiental. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são tecnologicamente viáveis e 
sustentáveis a longo prazo, tendo em conta 
todos os objetivos do Pacto Ecológico. Os 
projetos financiados devem contribuir para 
a transição gradual para uma economia 
inovadora, competitiva, resistente e 
circular com impacto neutro no clima. O 
apoio prestado aos setores com níveis 
elevados de emissões de CO2, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego, conduzida em cooperação com 
os parceiros sociais e num prazo razoável. 
Tendo em vista a transformação desses 
setores, o apoio deve promover atividades 
eficientes do ponto de vista energético e 
hipocarbónicas através da implantação de 
novas tecnologias, de fontes de energia 
renováveis e de investimentos na criação 
de infraestruturas e em tecnologias para 
oferecer energia limpa a preços 
comportáveis e novos processos ou 
produtos. Além disso, deve ser garantida a 
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segurança do aprovisionamento através 
de inovações técnicas, incluindo a 
utilização de hidrogénio, especialmente o 
hidrogénio verde, que pode vir a tornar-se 
um dos principais vetores de energia do 
século XXI. Essas atividades devem 
conduzir a uma redução significativa das 
emissões ao longo do ciclo de vida no 
sistema energético do território e estar em 
consonância com os objetivos climáticos e 
energéticos da UE para 2030 e a 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego especializado e sustentável, 
evitando a degradação ambiental, 
garantindo a fiabilidade do sistema 
energético e reforçando a robustez de um 
sistema energético baseado na aplicação 
de eficiência energética 
predominantemente e em primeiro lugar 
em fontes de energia renováveis, 
nomeadamente através de tecnologias de 
compensação e soluções de 
armazenamento flexíveis. Deve também 
ser dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, 
reforçando as sinergias com o Horizonte 
Europa, bem como nos domínios da 
digitalização, da conectividade e da 
mobilidade inteligente, desde que 
contribuam para atenuar os efeitos 
secundários negativos da transição para 
uma economia competitiva, circular e com 
impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no 
mercado de trabalho.

(11) Para proteger os cidadãos mais 
vulneráveis à transição climática, o FTJ 
deve também abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, com o objetivo de 
os ajudar, disponibilizando-lhes as 
qualificações necessárias, na adaptação às 
novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego. Devem ser tidas em conta as 
competências e as qualificações que estão 
em linha com a transição para a 
neutralidade climática. Deve ser dada 
atenção prioritária à requalificação, 
disponibilizada em consonância com as 
necessidades do mercado de trabalho 
regional, visando em especial a 
requalificação em contexto laboral ou 
uma combinação de trabalho a tempo 
parcial com requalificação a tempo 
parcial. A transição para um sistema 
energético limpo baseado na utilização de 
fontes de energia renováveis e na 
eficiência energética oferece um potencial 
significativo de criação de emprego nos 
territórios dependentes de combustíveis 
fósseis. As medidas destinadas aos 
trabalhadores e aos candidatos a emprego 
devem ter em conta a dimensão do 
género.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e a modernização 
económica dos territórios afetados pela 
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prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

transição energética, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego sustentável e de 
qualidade. Para as empresas que não sejam 
PME, os investimentos produtivos devem 
ser apoiados se contribuírem para a 
transição para fontes de energia limpas, 
ou para a sua implantação, contribuírem 
para a neutralidade climática ou 
permitirem atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e se tiverem 
como resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho. 
Qualquer investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante. Os 
investimentos em instalações industriais 
abrangidas pelo Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão da União não devem 
ser direcionados de forma a contribuir 
para o aumento dos lucros já gerados 
através do comércio de licenças de 
emissão. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
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PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de alcançar os objetivos do 
FTJ, a Comissão deve ponderar a 
introdução de alterações nas orientações 
relativas a auxílios estatais à proteção 
ambiental e à energia («orientações 
EEAG»), que sejam necessárias para 
facilitar o investimento privado e para 
uma aplicação bem sucedida do FTJ. É 
necessário um quadro sólido em matéria 
de auxílios estatais, de modo a evitar que 
quaisquer auxílios à descarbonização 
conduzam a distorções indevidas do 
mercado interno. A revisão das 
orientações EEAG deve ser articulada 
com o Pacto Ecológico, nomeadamente ao 
ter em conta os novos e recentes 
desenvolvimentos regulamentares, 
progressos tecnológicos e oportunidades, 
bem como a evolução do mercado no setor 
da energia. A revisão prevista das 
orientações EEAG deve permitir apoio 
nacional para mudanças estruturais 
decorrentes do abandono progressivo do 
carvão ao abrigo da mesma 
condicionalidade que o FTJ. No momento 
da revisão das orientações, deve, por 
conseguinte, ser dada igualmente atenção 
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aos problemas das mudanças estruturais 
nas regiões em causa, a fim de garantir 
que essas regiões dispõem de flexibilidade 
suficiente para realizar os seus projetos de 
forma viável do ponto de vista social e 
económico.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O apoio ao investimento produtivo 
em empresas que não sejam PME através 
do FTJ não deve ser limitado às zonas 
elegíveis para auxílios estatais ao abrigo 
das regras aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais nos termos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do 
TFUE. Pelo contrário, as regras em 
matéria de auxílios estatais devem 
permitir que todas as regiões que recebem 
assistência ao abrigo do FTJ abordam 
realmente, numa fase precoce, a ameaça 
da perda de postos de trabalho. Tal 
também deve ser assegurado através da 
respetiva adaptação do Regulamento (UE) 
n.º 651/2014 da Comissão1-A.
__________________
1-A Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-C) As zonas mais afetadas pela 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima devem ter a 
oportunidade de abordar ativamente, o 
mais rapidamente possível, as mudanças 
estruturais que lhe estão associadas. Tal 
exige ajustamentos à legislação sobre 
auxílios estatais, por exemplo, através de 
novas orientações da Comissão com base 
no artigo 107.º, n.º 3, alíneas b) ou c), do 
TFUE, a fim de assegurar que o auxílio 
em questão é admissível ao abrigo das 
regras aplicáveis, independentemente do 
estatuto das regiões assistidas;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Todos os investimentos devem 
estar em conformidade com os princípios 
da eficiência energética primeiro e do 
poluidor-pagador. Por conseguinte, a fim 
de assegurar que o FTJ não é utilizado 
para pagar os custos da reparação dos 
danos ambientais abrangidos pela 
responsabilidade ambiental de uma 
empresa, e de modo a não distorcer os 
incentivos à redução da poluição e de 
outros impactos ambientais, o apoio ao 
investimento relacionado com a 
regeneração e a descontaminação de 
locais, a reabilitação de ecossistemas e a 
reconversão de projetos só deve ser 
utilizado caso nenhuma empresa possa 
ser legalmente responsabilizada pelo 
financiamento dessas ações, em 
conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador consagrado no 
artigo 191.º do TFUE;
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão, com recursos adicionais. Os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de decidir reforçar os 
recursos do FTJ com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+, que 
devem receber recursos adicionais para 
este efeito. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição justa num 
território específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros, apoiados 
pela Comissão, devem preparar, em 
cooperação com as autoridades locais e 
regionais pertinentes dos territórios em 
causa (pelo menos dos níveis NUTS 2 e 
3), com representantes da indústria e dos 
sindicatos, com organizações da sociedade 
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clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

civil e com outras partes interessadas 
relevantes, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e incluindo informações sobre a sua 
implementação, acompanhamento e 
avaliação. Com esse objetivo, a Comissão 
deve criar uma Plataforma para uma 
Transição Justa, assente na experiência e 
no êxito da plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem, após consulta dos 
intervenientes envolvidos, identificar os 
territórios mais afetados onde o apoio do 
FTJ deve ser concentrado e descrever as 
ações específicas a empreender para 
alcançar os objetivos da União para 2030 
em matéria de energia e clima e uma 
economia com impacto neutro no clima, 
nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis sólidos ou outras 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, preservando ao 
mesmo tempo as oportunidades de 
emprego existentes e em desenvolvimento 
para evitar a exclusão social nos 
territórios afetados. Esses territórios 
devem ser identificados com precisão e 
corresponder a regiões de nível NUTS 3 ou 
suas partes. Os planos devem especificar os 
desafios e as necessidades desses 
territórios, incluindo as taxas de 
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conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

desemprego, as tendências de 
despovoamento e os esforços precoces de 
reconversão ou de transição, e identificar 
o tipo de operações necessárias de uma 
forma que assegure o desenvolvimento 
coerente de atividades económicas 
resistentes às alterações climáticas, que 
sejam também coerentes com os objetivos 
da União para 2030 em matéria de 
energia e clima, a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico, se possível, em sinergia 
com outros regimes e programas de 
financiamento nacionais e da União 
relevantes, bem como com outras 
prioridades políticas da União. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
justa devem fazer parte dos programas 
(apoiados pelo FEDER, o FSE+, o Fundo 
de Coesão ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam importantes desafios 
económicos, energéticos e sociais na sua 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, não podem ser realizados 
de maneira suficiente pelos 
Estados-Membros isolados. As principais 
razões para este efeito são, por um lado, as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento dos vários territórios e o 
atraso dos territórios menos favorecidos, 
bem como o limite dos recursos financeiros 
dos Estados-Membros e dos territórios e, 
por outro, a necessidade de um quadro de 
execução coerente que abranja vários 
fundos da União em regime de gestão 
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objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

partilhada. Deve ser assegurada a 
coerência com outras políticas, 
nomeadamente com a política industrial e 
as regras de contratação pública, com 
vista a garantir condições de igualdade 
que permitam que a indústria europeia, 
incluindo as PME, assegure postos de 
trabalho e produza bens e preste serviços 
sustentáveis, em consonância com o Pacto 
Ecológico. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos, energéticos e 
ambientais, decorrentes das 
especificidades dos Estados-Membros no 
seu processo de transição energética para 
a realização dos objetivos da União para 
2030 em matéria de energia e clima e para 
uma economia com impacto neutro no 
clima, na União, até 2050, nomeadamente 
às regiões que, devido à sua atual ou 
recente elevada dependência de 
combustíveis fósseis sólidos, como o 
carvão, a lenhite, a turfa e o xisto 
betuminoso, ou de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa, 
se depararem com importantes mudanças 
estruturais.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de concretizar 
uma transição energética solidária, eficaz 
e ambientalmente sustentável para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
que tenha em conta o desenvolvimento de 
planos territoriais de transição justa, a 
fim de proporcionar segurança aos 
trabalhadores, ao setor da energia, à 
indústria, aos investidores e às 
comunidades, bem como de permitir que 
as regiões, os operadores económicos e as 
pessoas disponham de oportunidades 
justas e equitativas para abordar os 
impactos sociais, económicos, de 
segurança energética, de pobreza 
energética e ambientais da transição 
energética.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – subparágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas apoiadas pelo FTJ devem 
estar em conformidade com o Acordo de 
Paris, os objetivos da União para 2030 e 
2050 em matéria de energia e clima e os 
princípios da economia circular. Em 
especial, o FTJ deve apoiar esforços que 
visem concretizar plenamente o potencial 
considerável de criação de postos de 
trabalho da transição nas regiões 
afetadas.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros que tenham 
apoiado o objetivo de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050 e demonstrado o seu empenho 
nos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima, em especial nas regiões 
que, devido à dimensão dos desafios 
relacionados com a transição energética, 
necessitam mais da assistência financeira 
da União. De acordo com o anexo I do 
presente regulamento, os recursos do FTJ 
devem ser predominantemente afetados às 
regiões carboníferas, tal como 
enumeradas no anexo ao mandato para a 
plataforma para as regiões carboníferas e 
com utilização intensiva de carbono 
(Plataforma para as Regiões Carboníferas 
em Transição), a fim de abordar os 
impactos sociais, económicos, de 
segurança energética e ambientais da sua 
transição energética.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, devem ascender a, pelo menos, 
44 073 459 000 EUR, a preços atuais, e 
não devem ser transferidos das dotações 
dos fundos abrangidos pelo Regulamento 



PE648.609v04-00 252/344 RR\1210220PT.docx

PT

da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

(UE) [novo RDC], em especial de fundos 
como o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o 
Fundo Social Europeu (FSE+) ou o 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER). Esse 
montante pode ser aumentado, consoante 
o caso, por recursos adicionais afetados no 
orçamento da União e por outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de programação e 
subsequente inscrição no orçamento da 
União, o montante referido no primeiro 
parágrafo é indexado à taxa anual de 
2 %.

Suprimido

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 
apoio complementar do FEDER ou do 
FSE+.

Suprimido

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1



RR\1210220PT.docx 253/344 PE648.609v04-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa sustentáveis, estabelecidos 
em conformidade com o artigo 7.º.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o n.º 1, o FTJ apoia 
exclusivamente as seguintes atividades:

Em conformidade com o n.º 1, o FTJ apoia 
as seguintes atividades:

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos e 
sustentáveis em PME, incluindo empresas 
em fase de arranque, cooperativas, 
comunidades de energia dos cidadãos e 
organizações do terceiro setor, bem como 
em empresas públicas locais e regionais, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas e contribuam 
para a criação de novos empregos de 
qualidade;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, sobretudo PME e empresas em 
fase de arranque que conduzam à 
diversificação económica e contribuam 
para a criação de novos empregos, e 
incluindo a disponibilização de serviços 
de consultoria pertinentes;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades 
sustentáveis de investigação e inovação, 
incluindo investigação em energia, 
nomeadamente a desenvolvida por centros 
de investigação e universidades, e 
promoção da transferência de tecnologias 
avançadas;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias, infraestruturas e serviços para 
um sistema energético limpo a preços 
acessíveis, protegido, sustentável, seguro e 
flexível, para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, para a 
eficiência energética e para as soluções de 
armazenamento;

Alteração 37
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos em ativos, 
infraestruturas e tecnologias de energias 
renováveis, incluindo soluções de 
armazenamento, apoio à autoprodução de 
energia e o desenvolvimento e conversão 
para energia renovável dos sistemas de 
aquecimento e arrefecimento;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Investimentos na renovação 
energética dos edifícios, em conformidade 
com a futura iniciativa Vaga de 
Renovação da Comissão, incluindo a 
melhoria de competências e a 
requalificação dos trabalhadores dessa 
área;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Investimentos na ligação elétrica 
transfronteiriça, com vista a atingir o 
objetivo de 15 % de interligação elétrica 
até 2030;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-D) Investimentos em aquecimento 
urbano eficiente, tal como definido no 
artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 2012/27/UE;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para uma 
mobilidade a preços acessíveis, limpa e 
inteligente, incluindo infraestrutura de 
carregamento para veículos elétricos e 
mobilidade urbana multimodal 
sustentável, facilitando o desenvolvimento 
económico e a criação de emprego, 
contribuindo para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa nos 
transportes e para a diversificação das 
soluções de mobilidade, incluindo 
investimentos em combustíveis 
alternativos para os transportes que 
acelerem a transição para uma 
mobilidade sem emissões;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-F) Investimentos na luta contra a 
pobreza energética e a poluição 
atmosférica, nomeadamente através da 
substituição das soluções de aquecimento 
individuais baseadas no carvão e do 
aumento da eficiência energética nas 
regiões mais afetadas;
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e na 
conectividade digital, incluindo 
investimentos em redes com capacidade 
muito elevada e tecnologia 5G, soluções 
energéticas inteligentes e respetivas 
infraestruturas e tecnologias, bem como 
investimentos que facilitem a transição 
para uma economia circular e a 
neutralidade climática, incluindo a 
utilização de tecnologias digitais e de 
dados na agricultura, na silvicultura e na 
indústria alimentar;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
revitalização ambiental, na acessibilidade 
dos transportes, na renovação de antigas 
minas de carvão e centrais elétricas, bem 
como de sítios e instalações industriais 
abandonados, na reabilitação de terrenos e 
reorientação de projetos, incluindo 
investimentos em infraestruturas verdes 
em antigas zonas de exploração mineira e 
a florestação de antigas minas;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da g) Investimentos no reforço da 
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economia circular, nomeadamente através 
da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

economia circular, nomeadamente através 
da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação, reciclagem e outros meios de 
recuperação, incluindo a recuperação de 
energia;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Investimentos na economia 
grisalha, em inovações sociais e na 
infraestrutura necessária para apoiar o 
acesso ao mercado de trabalho, a inclusão 
social e um envelhecimento saudável e 
ativo;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores, dos 
trabalhadores por conta própria e dos 
candidatos a emprego, em especial para 
competências e qualificações relevantes 
para a execução das estratégias de 
desenvolvimento regional e para a 
transição para uma economia sustentável, 
digital e verde;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego 
e apoio aos trabalhadores que perderam o 
seu emprego como consequência da 
transição;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, com especial ênfase nas 
mulheres e nos grupos vulneráveis;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) sem prejuízo do artigo 5.º, 
quaisquer outras atividades específicas 
que contribuam para o objetivo específico 
único do FTJ incluídas nos planos de 
transição territoriais justos e acordadas 
entre um Estado-Membro e as 
autoridades competentes dos territórios 
em causa e aprovadas pela Comissão;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) O FTJ só deve apoiar 
investimentos produtivos em empresas 
que não PME que não impliquem a 
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transferência de postos de trabalho, de 
capital e de processos de produção de um 
Estado-Membro para outro.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
base nas informações exigidas nos termos 
do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

Além disso, o FTJ pode apoiar, nos 
territórios relevantes, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido incluídos no plano territorial 
de transição justa. Esses investimentos só 
são elegíveis se contribuírem para a 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima e não resultarem 
em deslocalizações, tal como referido no 
artigo 60.º do Regulamento n.º .../... 
[RDC], e no que diz respeito às atividades 
industriais abrangidas pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da 
União Europeia (RCLE), se não 
contribuírem para aumentar os lucros 
decorrentes do comércio de licenças de 
emissão.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, com exceção das empresas 
afetadas pela transição energética para a 
neutralidade climática;

__________________ __________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
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Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, transporte, 
distribuição, armazenamento ou combustão 
de combustíveis fósseis;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
alínea d), a Comissão pode aprovar um 
plano territorial de transição justa que 
inclua investimentos relacionados com a 
produção, a transformação, a 
distribuição, o armazenamento, o 
transporte ou a utilização de gás natural, 
desde que seja utilizado como tecnologia 
de transição e nas seguintes 
circunstâncias devidamente justificadas:
a) estão a ser realizados investimentos em 
territórios que enfrentam desafios de 
transição energética particularmente 
graves devido à sua elevada dependência 
de combustíveis fósseis sólidos, como as 
regiões com uma elevada percentagem de 
sistemas de aquecimento urbano baseados 
em combustíveis fósseis sólidos;
b) esses investimentos contribuem para os 
objetivos ambientais da União em matéria 
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de atenuação das alterações climáticas e 
de adaptação às mesmas, acelerando a 
eliminação total do carvão, da lenhite, da 
turfa ou do xisto betuminoso;
c) são coerentes com os objetivos e a 
legislação da União em matéria de 
energia e de clima, bem como com os 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima, e são de natureza transitória;
d) foi realizada uma avaliação prévia da 
utilização unicamente de fontes de 
energia renováveis;
e) a substituição de infraestruturas 
energéticas baseadas em combustíveis 
fósseis sólidos com elevada intensidade de 
carbono resulta numa redução 
significativa das emissões de gases com 
efeito de estufa e da poluição atmosférica 
e aumenta a eficiência energética;
f) as atividades apoiadas contribuem para 
reduzir a pobreza energética;
g) as atividades apoiadas não prejudicam 
o desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis nos territórios em causa e são 
compatíveis e têm sinergias com uma 
utilização futura de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa. Caso a 
Comissão decida recusar a aprovação, 
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deve justificar devidamente a sua decisão. 

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e, numa base voluntária, os recursos 
transferidos em conformidade com o artigo 
[21.º-A] do Regulamento (UE) [novo 
RDC]. O total dos recursos do FEDER e do 
FSE+ que o Estado-Membro decide 
transferir para a prioridade do FTJ não 
deve exceder três vezes o montante do 
apoio recebido do FTJ.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos elegíveis financiados 
ao abrigo do FTJ que contribuam para o 
objetivo específico previsto no artigo 2.º 
podem beneficiar até 75 % dos custos 
relevantes.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com todas as 
autoridades regionais e locais competentes 
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ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

dos territórios em causa (pelo menos, do 
nível NUTS 2 ou 3), um ou mais planos 
territoriais de transição justa que abranjam 
um ou mais territórios afetados 
correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos, sociais, ambientais 
e de segurança energética resultantes da 
transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego e ao 
eventual número de postos de trabalho 
afetados na produção e utilização de 
combustíveis fósseis sólidos e às 
necessidades decorrentes da transformação 
dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa. As orientações de 
investimento identificadas pela Comissão 
no anexo D dos relatórios por país para 
2020 não devem limitar os 
Estados-Membros na proposta de regiões 
e domínios prioritários que possam 
beneficiar de apoio do FTJ. As 
autoridades e as partes interessadas 
pertinentes dos territórios devem 
participar ativamente em todas as fases do 
processo: preparação, seleção e execução. 

__________________ __________________
17Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

17Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 60
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional e regional para a 
concretização dos objetivos da UE para 
2030 em matéria de clima e uma economia 
da UE com impacto neutro no clima até 
2050, incluindo as medidas de transição já 
adotadas e um calendário para as próximas 
medidas principais de transição que sejam 
coerentes com a versão mais recente do 
plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»);

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
que requerem apoio financeiro adicional 
para realizar o processo de transição 
referido na alínea a) que devem ser 
apoiados pelo FTJ, em conformidade com 
o n.º 1;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo os 
impactos sociais, económicos, ambientais 
e em termos de segurança energética da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima a nível da União até 2050, 
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as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

que identifique o número potencial de 
trabalhadores afetados e de empregos 
afetados e perdidos, o impacto potencial 
nas recitas públicas nos níveis NUTS 2 e 
3, o número de empresas afetadas, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos, 
ambientais e em termos de segurança 
energética, da transição para uma 
economia da UE com impacto neutro no 
clima até 2050 e que evite o agravamento 
da pobreza energética;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais;

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais relevantes;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis;

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis a nível regional e nacional, 
incluindo a possibilidade de avaliação por 
entidades e instituições não 
governamentais;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma descrição do processo de 
participação realizado para a sua 
elaboração;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição;

g) Uma descrição do tipo e o 
calendário das operações previstas e do 
seu contributo esperado para atenuar os 
impactos sociais, económicos, de 
segurança energética e ambientais da 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos e sustentáveis a 
favor de empresas que não sejam PME, 
uma lista dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros 
de referência estabelecidos para a 
atribuição de licenças a título gratuito ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, e de que 
são necessárias para a proteção de um 
número significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
das operações a apoiar e uma justificação 
de que contribuem para a transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa abaixo dos 
parâmetros de referência estabelecidos para 
a atribuição de licenças a título gratuito ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, e de que 
são necessárias para a proteção de um 
número significativo de postos de trabalho;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas.

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas, fundos e pilares 
relevantes do Mecanismo para uma 
Transição Justa a fim de dar resposta às 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Caso o apoio seja prestado a 
atividades industriais já cobertas pelo 
RCLE, uma descrição de que esse apoio 
não contribui para aumentar os lucros 
resultantes do comércio de licenças de 
emissão.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], bem 
como representantes da indústria, do setor 
da energia, dos parceiros sociais e das 
restantes partes interessadas pertinentes.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], os PNEC, a estratégia 
de longo prazo para 2050, o Acordo de 
Paris e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e, na medida do possível, com 
estratégias de especialização inteligente e 
com outras estratégias e programas 
pertinentes, incluindo em matéria de ar 
limpo, aço limpo, pobreza energética e 
prossumidores de energia.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa e 
as decisões relativas à seleção de projetos 
e operações devem ser acessíveis ao 
público. A preparação e o 
desenvolvimento dos planos territoriais de 
transição devem ser objeto de consulta 
pública.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando uma prioridade do JTF 
apoia as atividades referidas no artigo 4.º, 
n.º 2, alíneas h), i) ou j), os dados sobre os 
indicadores para os participantes só são 
transmitidos se estiverem disponíveis todos 
os dados relativos a esse participante, 
exigidos em conformidade com o 
anexo III.

3. Quando uma prioridade do JTF 
apoia as atividades referidas no artigo 4.º, 
n.º 2, alíneas h), i) ou j), os dados sobre os 
indicadores para os participantes só são 
transmitidos se estiverem disponíveis todos 
os dados relativos a esse participante, 
exigidos em conformidade com o 
anexo III, garantindo simultaneamente a 
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aplicação de normas rigorosas de 
proteção de dados.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados. As correções 
financeiras devem dizer respeito a 
deficiências relacionadas com as 
intervenções do programa, e não a falhas 
decorrentes de fatores externos. 

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios mais 
negativamente afetados no Estado-Membro

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios mais 
negativamente afetados no Estado-
Membro, incluindo a transição histórica.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Avaliação dos desafios de transição 
para cada um dos territórios identificados

2. Avaliação dos desafios e das 
oportunidades de transição para cada um 
dos territórios identificados

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social e territorial da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social e territorial da transição histórica e 
prevista para uma economia com impacto 
neutro no clima

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – ponto 3.1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3.1- A. descrição da forma como os 
representantes da comunidade e os 
intervenientes da sociedade civil são 
consultados e envolvidos no processo de 
programação, antes e depois da 
elaboração dos documentos de 
programação.
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24.6.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relator de parecer: Dominique Riquet

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo para uma Transição Justa (FTJ) é uma das medidas adotadas pela Comissão no 
âmbito do Pacto Ecológico Europeu com vista à realização do objetivo de neutralidade 
carbónica até 2050 que a própria União fixou, apoiando, em especial, as regiões que 
enfrentam mais dificuldades e são mais afetadas pela transição.

A proposta legislativa em apreço não poderia ser mais atual: reconhece a necessidade, mas 
também o custo, os desafios e as dificuldades económicas e sociais, de uma transformação 
estrutural dos nossos modos de produção para setores e regiões em geral, devido à sua 
dependência face aos combustíveis fósseis ou do seu tecido industrial intensivo em emissões 
de CO2. Sendo certo que todos os Estados-Membros devem tomar medidas, importa 
acompanhar sobretudo os territórios mais vulneráveis e mais afetados por esta transição, em 
conformidade com o princípio fundamental da solidariedade europeia.

O relator da Comissão dos Transportes e do Turismo congratula-se com esta proposta devido à 
sua finalidade (objetivo de neutralidade carbónica), à sua abordagem inclusiva («não deixar 
ninguém para trás») e às sinergias que promove com os outros fundos europeus. Em particular, 
este fundo articula-se adequadamente com o nível nacional e regional através dos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e dos planos territoriais, no âmbito de uma gestão 
partilhada e respeitando o princípio da subsidiariedade. Assim, este instrumento é implantado 
nas políticas regionais através dos fundos estruturais, com base na participação dos Estados-
Membros, e reforça-se através das complementaridades promovidas com o Banco Europeu de 
Investimento ou dos mecanismos de financiamento suplementares (InvestEU, etc.). O esforço 
de implantação territorial na elaboração e na execução deste instrumento de financiamento é, 
do ponto de vista do relator, um elemento essencial para alcançar a transição, e as respetivas 
disposições devem, portanto, ser destacadas.

A prioridade do regulamento em apreço é apoiar a reconversão dos trabalhadores e das 
empresas, adaptando as suas ferramentas de trabalho, nos territórios e setores mais afetados 
pela transição. Contudo, devido à dotação muito reduzida do fundo – que não se pode deixar 
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de lamentar tendo em conta os montantes necessários para cumprir a transição económica –, o 
relator considera que é possível uma orientação mais precisa deste instrumento orçamental, a 
fim de aumentar o seu valor acrescentado e a sua eficácia, mediante uma maior otimização 
orçamental e um estreitamento do âmbito dos setores e atividades prioritários.

Para o efeito, foram introduzidas várias disposições:

– Um reenquadramento mais específico das atividades que podem beneficiar do apoio do 
FTJ: embora concorde que deve ser dada prioridade às pequenas e médias empresas 
que, devido à sua dimensão, têm frequentemente menos flexibilidade para adaptar os 
seus aparelhos produtivos, o relator considera que algumas atividades inicialmente 
propostas pela Comissão (investigação e inovação, digitalização e apoio à 
descontaminação, neste último caso devido à violação do princípio do poluidor-
pagador) não contribuem diretamente para a finalidade do regulamento e podem, aliás, 
ser apoiadas por outros instrumentos orçamentais e financeiros europeus;

– Uma condicionalidade reforçada das atividades abrangidas pelo RCLE: o relator 
reconhece o interesse de incluir determinadas atividades industriais abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) da União Europeia, num âmbito 
limitado e com base numa aprovação caso a caso pela Comissão. No entanto, o relator 
considera indispensável evitar o risco do efeito de inércia para estas empresas, de modo 
a impedir que tirem partido dos apoios adicionais atribuídos pelo FTJ para 
descarbonizar os seus setores industriais com o objetivo de revender as licenças de 
emissão excedentárias, recebendo assim benefícios indevidos (windfall profits) para 
além do apoio financeiro do FTJ;

– Uma maior otimização orçamental, com uma tónica acrescida na obtenção de 
resultados: tendo em vista uma aplicação mais estrita do princípio «use it or lose it», os 
níveis de desempenho exigidos no âmbito das prioridades foram reforçados, a fim de 
permitir reajustamentos e reafetações em caso de incumprimento e de assegurar a 
adicionalidade de cada euro despendido;

– O FTJ destina-se a apoiar os territórios mais afetados pela transição com vista a alcançar 
a neutralidade carbónica até 2050. Todos os Estados deverão contribuir para a realização 
deste objetivo comum, tendo em conta que o incumprimento de um Estado 
comprometeria os esforços de outro e teria repercussões negativas em todos, mesmo 
aqueles em que a transição ecológica está mais avançada. Por conseguinte, a fim de 
garantir o referido princípio da solidariedade europeia, o relator considera que os 
Estados-Membros que ainda não assumiram o compromisso de alcançar um objetivo 
nacional de neutralidade carbónica até 2050 devem ter um acesso limitado a este fundo, 
com uma dotação nacional parcialmente suspensa, enquanto não adotarem esse 
objetivo;

– Uma melhor definição das atividades industriais elegíveis: o relator reconhece que a 
proposta identifica corretamente os territórios e os setores mais afetados pela transição, 
nomeadamente devido à sua dependência dos combustíveis fósseis e às atividades 
industriais com elevada intensidade de carbono. O relator assinala, contudo, uma 
omissão importante nesta identificação, já que a elegibilidade para o fundo deve ser 
alargada às atividades industriais que – apesar de terem uma baixa intensidade de gases 
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com efeito de estufa – fabricam produtos acabados que, a longo prazo, são 
incompatíveis com o objetivo de neutralidade carbónica perseguido pela União. Estas 
atividades devem ser tratadas como aspetos essenciais da transição integrados neste 
fundo. Em especial, o setor dos veículos automóveis com motor de combustão está a 
sofrer transformações rápidas e profundas em toda a sua cadeia de valor: por 
conseguinte, deve ser-lhes concedido um apoio europeu específico, a fim de concretizar 
a sua transição, acompanhar os trabalhadores e manter a sua competitividade e a sua 
liderança num contexto de maior concorrência internacional. No entanto, importa 
recordar que nenhum objetivo de neutralidade climática pode ser alcançado sem a 
descarbonização dos transportes: este setor representa 23 % das emissões de CO2 da 
União, sendo a sua quota-parte cada vez maior, enquanto o transporte rodoviário 
representa por si só cerca de 75 % das emissões de CO2 e da energia consumida pelo 
setor. Os fabricantes de automóveis, os seus fornecedores de equipamento, além dos 
setores da manutenção e da reparação, são os mais duramente afetados pela transição 
rumo a veículos com nível nulo ou baixo de emissões. Tendo em conta a sua importância 
na economia europeia (3,5 milhões de postos de trabalho diretos ou indiretos na União, 
num contexto em que o setor automóvel representa 8,5 % dos postos de trabalho na 
indústria europeia e 7,5 % do PIB europeu), estes setores devem ser apoiados a título 
prioritário pelo FTJ.

O relator está convicto de que, integrando estas recomendações dirigidas à Comissão do 
Desenvolvimento Regional, o Fundo para uma Transição Justa reforçará a sua operacionalidade 
e a sua eficácia com vista a realizar o objetivo europeu de neutralidade climática protegendo, 
simultaneamente, os mais vulneráveis nesta transição.

ALTERAÇÕES

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
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regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, ou das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa. Esta situação não só 
gera o risco de uma transição a velocidades 
diferentes na União no que respeita à ação 
climática, mas também de disparidades 
crescentes entre as regiões, em detrimento 
dos objetivos de coesão social, económica 
e territorial.

regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que outros 
e a transição implica um impacto social e 
económico mais vasto para as regiões que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do carvão, da lenhite, 
da turfa e do xisto betuminoso, das 
indústrias com utilização intensiva de gases 
com efeito de estufa ou das indústrias 
cujos produtos acabados não são 
compatíveis com o objetivo da 
neutralidade carbónica da União. Esta 
situação não só gera o risco de uma 
transição a velocidades diferentes na União 
no que respeita à ação climática, mas 
também de disparidades crescentes entre as 
regiões, em detrimento dos objetivos de 
coesão social, económica e territorial. 
Nesse sentido, deverá ser prestada 
especial atenção aos desafios específicos 
decorrentes do impacto da transição para 
a neutralidade climática nas regiões 
remotas, insulares e geograficamente 
desfavorecidas, bem como nas regiões 
afetadas pelo desafio demográfico do 
despovoamento.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa, inclusiva e socialmente 
aceitável para todos, não deixando 
ninguém para trás e combatendo a 
pobreza energética. Por conseguinte, tanto 
a União como os Estados-Membros e os 
diferentes intervenientes regionais e 
locais devem ter em conta as suas 
implicações económicas e sociais desde o 
início, bem como as características e 
especificidades das suas regiões, 
incluindo a sua intensidade de carbono e 
o PIB per capita abaixo da média da UE, 
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e utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas e 
transformar os desafios em 
oportunidades. O objetivo da transição é 
evitar o colapso económico das regiões 
mais expostas e garantir simultaneamente 
a base do seu desenvolvimento 
económico. O orçamento da União 
desempenha um papel importante a este 
respeito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
apoiar as ações que visem lograr uma 
transição energética justa e bem-sucedida 
para uma economia com impacto neutro 
no clima e atenuar os efeitos adversos da 
transição climática, apoiando os territórios 
e os trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, minorando as 
consequências sociais adversas e 
financiando a modernização e a 
reconversão da economia local e 
atenuando as repercussões negativas sobre 
o emprego, e criando novas oportunidades 
através da formação, requalificação e de 
programas escolares atualizados. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC]. Dada a 
natureza da política de transição, o FTJ é 
proposto como um instrumento a longo 
prazo em plena consonância com a visão 
de um continente com impacto neutro no 
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clima até 2050.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do 
FSE+ contribuirão para a plena 
consecução deste objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. As 
transferências voluntárias de recursos do 
FEDER e do FSE+ decididas por cada 
Estado-Membro complementarão a 
consecução deste objetivo.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito dos instrumentos da política de 
coesão e de todos os outros instrumentos 
de financiamento nacionais e da União 
relevantes destinados aos setores 
vulneráveis. A criação do FTJ não deve 
conduzir a cortes ou transferências dos 
fundos abrangidos pelo Regulamento 
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(UE) .../... [novo RDC].

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática. 

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis sólidos, 
possuem atividades industriais intensivas 
em gases com efeito de estufa ou 
atividades industriais cujos produtos 
industriais acabados não são, a longo 
prazo, compatíveis com a neutralidade 
carbónica, que têm de ser abandonadas 
progressivamente ou adaptadas à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
O FTJ abrangerá todos os Estados-
Membros, mas a distribuição dos seus 
meios financeiros deve refletir as 
capacidades nacionais para financiar os 
investimentos exigidos pela transição para 
a neutralidade climática.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8-A

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia aplicam-se ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro 
e definem, nomeadamente, as 
modalidades relativas à elaboração e 
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execução do orçamento através de 
subvenções, contratos públicos, prémios e 
execução indireta, além de preverem 
controlos quanto à responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As regras 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que se 
refere ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
pelo Estado de direito é uma condição 
prévia essencial para a boa gestão 
financeira e a eficácia do financiamento 
da UE;

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460.)

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9-A

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento Europeu de 
Recuperação], e dentro dos limites dos 
recursos afetados, devem ser adotadas 
medidas de recuperação e resiliência no 
âmbito do Fundo para uma Transição 
Justa para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19.  Esses 
recursos adicionais devem ser utilizados 
de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos previstos no Regulamento [IER];

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460.)

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
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atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e regionais e são sustentáveis a longo 
prazo, tendo em conta todos os objetivos 
do Pacto Ecológico. Os projetos 
financiados devem contribuir para a 
transição para uma economia circular com 
impacto neutro no clima, incidindo 
simultaneamente na atenuação dos 
impactos económicos e sociais negativos 
da transição ambiental. O apoio prestado 
aos setores em declínio, como o da 
produção de energia a partir de carvão, 
lenhite, turfa e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, deve ser associado ao 
abandono progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego. A este respeito, o gás natural 
pode representar uma tecnologia de 
transição quando substitui fontes de 
energia com uso mais intensivo de 
carbono e está associado à implantação 
de energias renováveis. No que diz 
respeito à transformação de setores com 
níveis elevados de emissão de gases com 
efeito de estufa, o apoio deve promover 
novas atividades através da implantação de 
novas tecnologias, novos processos ou 
produtos que conduzam a uma redução 
significativa das emissões, em consonância 
com os objetivos climáticos da UE para 
2030 e da neutralidade climática da UE até 
205013, mantendo e reforçando 
simultaneamente o emprego e evitando a 
degradação ambiental. Deve também ser 
dada especial atenção às atividades que 
reforçam a inovação e a investigação em 
tecnologias avançadas e sustentáveis, 
incluindo as tecnologias de IA, bem como 
nos domínios da digitalização e da 
conectividade, da acessibilidade e da 
mobilidade sustentável e promoção da 
transição modal, desde que contribuam 
para atenuar os efeitos secundários 
negativos da transição para uma economia 
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circular e com impacto neutro no clima.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento «Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima», COM (2018) 773 final.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O FTJ deve igualmente apoiar as 
atividades industriais que, apesar de não 
gerarem emissões significativas de gases 
com efeito de estufa, envolvem o fabrico 
de produtos industriais afetados pela 
transição para a neutralidade climática da 
União. Neste contexto, o setor europeu de 
fabrico de veículos automóveis com motor 
de combustão é, e será ainda mais, um 
dos principais prejudicados, uma vez que 
opera num contexto de intensificação da 
concorrência internacional e de 
exigências ambientais reforçadas, 
concentrando quase 20 % das emissões de 
CO2 da UE. Por conseguinte, não é 
possível alcançar a neutralidade 
carbónica sem um apoio específico para 
este setor, que representa 8,5 % dos postos 
de trabalho desta indústria na UE, 7,5 % 
do PIB da UE e cerca de 3,5 milhões de 
empregos diretos, ou seja, 11,4 % dos 
empregos na indústria transformadora da 
UE, e cerca de 13,8 milhões de postos de 
trabalho indiretos. Em especial no que 
respeita aos fabricantes de automóveis, 
aos seus fornecedores de equipamento e 
aos setores da manutenção e da 
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reparação, que são os mais expostos, o 
FTJ deve apoiar as atividades e 
acompanhar os trabalhadores e os 
candidatos a emprego numa reconversão 
que lhes permita adquirir conhecimentos 
especializados mais modernos, 
nomeadamente no âmbito de indústrias 
alternativas para produção de veículos 
com nível nulo ou baixo de emissões. O 
FTJ deve também apoiar investimentos 
em redes e frotas de transporte público 
como um instrumento eficaz para a 
transição e para uma mobilidade com 
baixas emissões, promovendo 
simultaneamente a transferência modal, 
especialmente nos centros metropolitanos, 
e a conectividade nas zonas rurais. Deve 
também ser dada especial atenção às 
dificuldades socioeconómicas das zonas 
despovoadas ou pouco povoadas que 
dependem em grande medida dos 
combustíveis fósseis, a fim de evitar a 
deslocalização e o despovoamento destes 
territórios.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores e 
trabalhadores independentes afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa e plena no 
mercado de trabalho. Além disso, deve 
tomar-se em especial consideração a taxa 
de desemprego dos territórios afetados 
pela transição, nomeadamente a taxa de 
desemprego juvenil.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 

(12) Com vista a reforçar a 
modernização e a reconversão económica 
dos territórios afetados pela transição, o 
FTJ deve ainda prestar apoio ao 
investimento produtivo nas PME. Por 
investimento produtivo entende-se o 
investimento em capital fixo ou em ativos 
incorpóreos das empresas, em prol da 
produção de bens e serviços, contribuindo 
assim para a formação bruta de capital e o 
emprego. Para as empresas que não sejam 
PME, os investimentos produtivos só 
devem ser apoiados se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou apoio à adaptação de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não resultem ou tenham origem em 
deslocalizações. Os investimentos em 
instalações industriais existentes, incluindo 
as abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da União, devem ser 
autorizados se contribuírem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, se forem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e se tiverem 
como resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho. 
Qualquer investimento deste tipo deve ser 
devidamente justificado no plano territorial 
de transição justa relevante e ser 
ambientalmente sustentável e coerente 
com o princípio do primado da eficiência 
energética. Estes investimentos devem ser 
feitos de forma a excluir a possibilidade 
de efeitos inesperados para as instalações 
industriais afetadas, de modo a impedir 
que tirem partido dos apoios adicionais 
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localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do 
TFUE.

atribuídos pelo FTJ para 
descarbonizarem as suas atividades com o 
objetivo de revender seguidamente as 
licenças de emissão excedentárias, 
recebendo assim benefícios inesperados 
para além do apoio financeiro 
proporcionado pelo FTJ. A fim de 
proteger a integridade do mercado interno 
e a política de coesão, o apoio às empresas 
deve respeitar as regras da União em 
matéria de auxílios estatais estabelecidas 
nos artigos 107.º e 108.º do TFUE, 
prestando especial atenção às 
consequentes alterações estruturais e às 
medidas exigidas para essas alterações.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ devem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com transferências voluntárias 
de financiamentos do FEDER e do FSE+. 
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montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Os montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050, nomeadamente no que diz 
respeito à progressiva conversão ou 
encerramento de instalações que envolvam 
a produção de combustíveis fósseis sólidos 
ou outras atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa, 
ou atividades cujos produtos industriais 
acabados não sejam compatíveis com o 
objetivo de neutralidade carbónica, 
mantendo e aumentando 
simultaneamente as oportunidades de 
emprego nas regiões afetadas, de modo a 
evitar a exclusão social. Esses territórios 
devem ser identificados com precisão e 
corresponder a regiões de nível NUTS 3 ou 
suas partes. Os planos devem especificar os 
desafios e as necessidades desses 
territórios, como a taxa de desemprego e a 
perda de postos de trabalho, e identificar o 
tipo de operações necessárias de uma 
forma que assegure o desenvolvimento 
coerente de atividades económicas 
resistentes às alterações climáticas, que 
sejam também coerentes com a transição 
para a neutralidade climática e os objetivos 
do Pacto Ecológico. Apenas os 
investimentos conformes aos planos de 
transição devem receber o apoio financeiro 
do FTJ. Os planos territoriais de transição 
justa devem fazer parte dos programas 
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(apoiados pelo FEDER, o FSE+, o Fundo 
de Coesão ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os planos territoriais de transição 
justa devem ser apresentados tão 
rapidamente quanto possível, e o mais 
tardar um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Tal representa um 
desafio em termos de execução para as 
autoridades de gestão e para os 
Estados-Membros, uma vez que a adoção 
dos planos é necessária para a 
mobilização do financiamento. Por 
conseguinte, deverá ser disponibilizado 
um pré-financiamento condicional para a 
assistência técnica antes da adoção dos 
planos, a fim de atenuar este desafio e 
apoiar os intervenientes locais na 
implementação do FTJ.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação 
para os resultados da utilização de 
recursos do FTJ, a Comissão, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, deve poder aplicar 
correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

(16) A fim de otimizar a utilização de 
recursos do FTJ e aumentar a orientação 
para os resultados do FTJ, a Comissão, 
em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, deve poder aplicar 
correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em conformidade com o artigo 
290.° do TFUE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos que 
completem e alterem certos elementos não 
essenciais do presente regulamento no que 
diz respeito às alterações dos elementos 
constantes do anexo III do presente 
regulamento sobre os indicadores comuns 
de realizações e resultados. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional, 
de 13 de abril de 2016, sobre legislar 
melhor15. Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros; estes peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da preparação de atos delegados.

(17) Em conformidade com o artigo 
290.° do TFUE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos que 
completem e alterem certos elementos não 
essenciais do presente regulamento no que 
diz respeito às alterações dos elementos 
constantes do anexo III do presente 
regulamento sobre os indicadores comuns 
de realizações e resultados. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos, e com a participação dos 
representantes da comunidade afetada, e 
que essas consultas sejam conduzidas de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional, de 13 de abril de 
2016, sobre legislar melhor15. Em 
particular, a fim de assegurar a igualdade 
de participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros; estes peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da preparação de atos delegados.

__________________ __________________
15 JO L 123 de 12.5.2016, p.13. 15 JO L 123 de 12.5.2016, p.13.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 

(19) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
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e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
devem ter em conta os efeitos da 
pandemia de COVID-19 em toda a União. 
Estes objetivos não podem ser realizados 
de maneira suficiente pelos Estados-
Membros isolados. As principais razões 
para este efeito são, por um lado, as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento dos vários territórios e o 
atraso dos territórios menos favorecidos, 
bem como o limite dos recursos financeiros 
dos Estados-Membros e dos territórios e, 
por outro, a necessidade de um quadro de 
execução coerente que abranja vários 
fundos da União em regime de gestão 
partilhada. Atendendo a que estes objetivos 
podem ser mais bem alcançados a nível da 
União, a União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
TUE. Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos,

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios ou 
às atividades económicas que enfrentam 
graves desafios socioeconómicos 
decorrentes do processo de transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima, na União, até 2050, sobretudo em 
termos da criação de emprego, melhoria 
das competências e requalificação dos 
trabalhadores e formação.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de apoiar as 
ações que visem lograr uma transição 
energética justa e bem-sucedida e permitir 
às regiões, aos operadores económicos e 
às pessoas abordar os impactos sociais, 
económicos e ambientais da transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050. O financiamento do FTJ é 
necessário para a contínua redução das 
disparidades regionais e para a coesão 
social europeia.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 
da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027 ascendem a 11 270 459 000 de 
EUR a preços atuais (10 mil milhões a 
preços de 2018), e não resultam da 
transferência de recursos de outros 
fundos da UE abrangidos pelo 
Regulamento UE .../... [novo RDC].Esse 
montante pode ser aumentado, consoante 
o caso, por recursos adicionais afetados no 
orçamento da União e por outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de programação e subsequente 
inscrição no orçamento da União, o 
montante referido no primeiro parágrafo é 
indexado à taxa anual de 2 %.

Para efeitos de programação e subsequente 
inscrição no orçamento da União, o 
montante referido no primeiro parágrafo é 
indexado à taxa anual de, pelo menos, 2 %, 
ou à taxa de inflação anual da União se 
esta última for superior a 2 %.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que estabeleça 
a repartição anual dos recursos, incluindo 
quaisquer recursos adicionais referidos no 
n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que estabeleça 
os recursos para o período de 2021 a 
2027, incluindo quaisquer recursos 
adicionais referidos no n.º 2, por Estado-
Membro, em conformidade com a 
metodologia estabelecida no anexo I e a 
repartição anual dos recursos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 
apoio complementar do FEDER ou do 
FSE+.

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 
uma transferência complementar do 
FEDER ou do FSE+.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento [IER] devem ser executadas 
no âmbito do Fundo para uma Transição 
Justa com um montante de 
32 803 000 000 de EUR, a preços 
correntes (30 mil milhões a preços de 
2018), do montante referido no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea a), subalínea vi), do referido 
regulamento, sob reserva do seu 
artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 8.
Este montante deve ser considerado como 
outro recurso, tal como referido no 
artigo 3.º, n.º 2, e deve constituir receitas 
afetadas externas, em conformidade com 
o artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.
Deve ser disponibilizado para efeitos de 
autorização orçamental ao abrigo do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego para os anos de 2021 a 2024, 
para além dos recursos globais 
estabelecidos no artigo 3.º, do seguinte 
modo:
– 2021: 7 954 600 000 de EUR;
– 2022: 8 114 600 000 de EUR;
– 2023: 8 276 600 000 de EUR;
– 2024: 8 441 600 000 de EUR.
Além disso, devem ser disponibilizados 
15 600 000 de EUR, a preços correntes, 
para despesas administrativas a partir dos 
recursos referidos no primeiro parágrafo.

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460. O texto «30 mil milhões a 
preços de 2018» é um aditamento em comparação com o texto da referida proposta.)
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Do montante referido no n.º 1, 
primeiro parágrafo, 0,35 % deve ser 
afetado à assistência técnica por iniciativa 
da Comissão.

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460.)

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A repartição anual pelos 
Estados-Membros do montante referido 
no n.º 1 deve ser incluída na decisão da 
Comissão referida no artigo 3.º, n.º 3, de 
acordo com a metodologia constante do 
anexo I.

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460 e remete para o anexo I, 
na versão constante da mesma proposta.)

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], o 
montante referido no n.º 1 não requer 
uma transferência complementar do 
FEDER ou do FSE+ tal como previsto no 
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anexo I..

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460. O termo «transferência» 
substituiu o termo «apoio» do texto original da proposta.)

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação do artigo 14.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro, as 
regras de anulação de autorizações 
estabelecidas no título VII, capítulo IV, do 
Regulamento (UE) [novo RDC] devem ser 
aplicáveis às autorizações orçamentais 
com base nos recursos referidos no n.º 1. 
Em derrogação do artigo 12.º, n.º 4, 
alínea c), do Regulamento Financeiro, 
estes recursos não serão utilizados para 
um programa ou ação subsequente.

(Esta alteração retoma o texto da nova proposta COM(2020)0460.)

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam ligadas ao seu objetivo 
específico, tal como definido no artigo 2.º, 
e que contribuam para a aplicação dos 
planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o n.º 1, o FTJ apoia 
exclusivamente as seguintes atividades:

Em conformidade com o n.º 1, o FTJ apoia 
as seguintes atividades:

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos em 
empresas, incluindo PME e empresas em 
fase de arranque, que conduzam à 
reconversão económica;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de gás 
natural cumprindo as seguintes 
condições;
- Os investimentos adaptam e/ou 
substituem infraestruturas atuais que 
utilizam carbono de forma mais intensiva;
- Os investimentos contribuem para 
alcançar a neutralidade climática da 
União o mais tardar até 2050;
- As infraestruturas apoiadas estabelecem 
sinergias com a capacidade de produção 
de energias renováveis e outras fontes de 
energia neutras em termos de carbono.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos nas 
infraestruturaras verdes, redução da 
poluição, regeneração e descontaminação 
de sítios, reabilitação de terrenos e 
reorientação de projetos, incluindo, entre 
outros, a criação de centros de 
biodiversidade para beneficiar o turismo 
sustentável;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 
da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 
da prevenção de todos os tipos de resíduos, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Investimentos em programas de 
melhoria de competências e requalificação 
dos trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, bem como na formação 
de empreendedores;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego sob a forma de apoio ao acesso 
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ao mercado de trabalho;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Investimentos na instalação de 
tecnologia e infraestruturas para uma 
mobilidade limpa e inteligente, que 
contribua para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a 
diversificação das soluções de mobilidade 
sustentável; Investimentos em redes e 
frotas de transporte público, com especial 
enfoque na promoção da transferência 
modal para uma mobilidade com baixo 
nível de emissões nos centros das 
metrópoles e nas zonas rurais;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Atividades industriais cujos 
produtos acabados ou respetiva utilização 
não sejam a longo prazo compatíveis com 
o objetivo de neutralidade carbónica;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 

Além disso, o FTJ pode apoiar os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que esses 
investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h), do 
presente regulamento. Esses investimentos 
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nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

só são elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desde 
que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa e se não se limitarem, em virtude de 
efeitos inesperados, a aumentar os lucros 
que as instalações industriais podem obter 
ao abrigo do RCLE. Além disso, esses 
investimentos devem ser sustentáveis e 
não devem aumentar ou manter a 
dependência de combustíveis fósseis 
sólidos.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

a) A construção de centrais nucleares;



RR\1210220PT.docx 301/344 PE648.609v04-00

PT

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis que não sejam o gás 
natural;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos em infraestruturas 
de banda larga em zonas em que existam 
pelo menos duas redes de banda larga de 
categoria equivalente.

Suprimido
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios ou as atividades 
económicas em causa, com base nos 
planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios ou 
atividades económicas mais afetadas pelo 
processo de transição contempladas no 
plano territorial de transição justa relevante 
seja devidamente justificada e em que o 
respetivo plano territorial de transição justa 
seja coerente com o plano em matéria de 
energia e clima do Estado-Membro em 
causa.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 2. A prioridade ou as prioridades do 
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FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros, 
e estes podem ser complementados com os 
recursos transferidos a título voluntário em 
conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ 
transferidos para a prioridade do FTJ não 
deve exceder três vezes o montante do 
apoio recebido do FTJ para essa 
prioridade.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, em plena conformidade com o 
princípio de parceria e juntamente com as 
autoridades competentes dos territórios em 
causa, bem como com as autoridades 
locais e regionais, um ou mais planos 
territoriais de transição justa que abranjam 
as áreas de um ou mais territórios afetados 
correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos, sociais e sobre o 
mercado de trabalho e a coesão territorial 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa, bem assim como à 
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reconversão para indústrias alternativas 
dos setores cujos produtos industriais 
acabados não sejam, a longo prazo, 
compatíveis com o objetivo de 
neutralidade carbónica.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional, regional e local 
para uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050, incluindo um calendário 
para as principais medidas de transição que 
sejam coerentes com a versão mais recente 
do plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»);

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Um compromisso claro, em 
consonância com o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050 e atingir as suas metas de redução 
até 2030;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)



RR\1210220PT.docx 305/344 PE648.609v04-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios ou as atividades económicas 
mais negativamente afetadas pelo processo 
de transição referido na alínea a) que 
devem ser apoiados pelo FTJ, em 
conformidade com o n.º 1;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios ou 
atividades económicas mais afetadas 
negativamente, incluindo o impacto social, 
económico, ambiental e sobre o mercado 
de trabalho da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, que tome em consideração as taxas 
de desemprego e identifique o número 
potencial de empregos afetados e o 
número de empregos perdidos e de 
rendimentos perdidos pelos territórios, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, ou atividades cujos 
produtos industriais acabados não sejam 
compatíveis, a longo prazo, com o objetivo 
de neutralidade carbónica desses 
territórios;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo d) Uma descrição do contributo 
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esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima até 2050, 
bem como a conceção de planos de 
mobilidade sustentável e planos de 
energia ecológica acessíveis e a um preço 
razoável para os territórios mais afetados 
pela transição;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050 e conduzem a 
uma redução substancial das emissões de 
gases com efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Sempre que seja prestado apoio ao 
investimento em infraestruturas de 
transporte, uma lista de tais operações e o 
estudo de impacto que demonstre o nível 
de investimento atraído, o número 
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previsto de empregos criados na 
sequência da construção das 
infraestruturas e o contributo para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Um calendário abrangente para 
execução das ações concretas previstas no 
plano.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, a estratégia 
industrial, a estratégia de mobilidade 
limpa e inteligente, os PNEC e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa 
excluirão qualquer investimento público 
em infraestruturas de combustíveis fósseis 
sólidos e oferecerão uma oportunidade 
para consolidar ainda mais as economias 
locais.
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16.6.2020

PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL

para a Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo 
para uma Transição Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatora de parecer: Isabel Carvalhais

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Este projeto de parecer responde à proposta legislativa da Comissão Europeia de janeiro de 
2020 no sentido de instituir um Fundo para uma Transição Justa, apoiando os territórios e as 
comunidades na transição para uma economia circular da UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com o Acordo de Paris.

Os agricultores encontram-se na linha da frente no que se refere às alterações climáticas e são, 
por conseguinte, uma das principais partes interessadas na consecução deste objetivo.

O parecer reafirma que o Fundo para uma Transição Justa deve funcionar como um 
instrumento adicional no que diz respeito a novos recursos de financiamento. Todos os 
principais fundos do QFP, incluindo a PAC, devem integrar considerações climáticas no 
processo de tomada de decisão, com o objetivo de contribuir para a descarbonização da 
economia, para a qual é necessário um financiamento adequado. O FTJ deve complementar e 
não prejudicar a ação das outras políticas da UE a longo prazo.

É essencial a partilha de esforços para alcançar o objetivo comum de uma economia com 
impacto neutro no clima e, como tal, o acesso ao FTJ deve ser condicionado à aceitação de 
um objetivo nacional de neutralidade climática até 2050, bem como de metas intermédias para 
2030.

O parecer realça que deve ser prestada especial atenção aos territórios particularmente 
afetados que sejam zonas rurais ou periféricas, que enfrentam já desafios sociais e 
económicos profundos, reduzindo ainda mais a sua capacidade de resposta aos desafios do 
processo de transição. Estas regiões podem também desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de investimentos em energias renováveis, incluindo zonas adjacentes a esses 
territórios.

São necessárias políticas e estratégias inclusivas para evitar o agravamento das desigualdades 
no processo de transição e assegurar o apoio social necessário às comunidades. Assim, são 
propostas algumas novas atividades elegíveis de natureza social, bem como uma abordagem 
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ascendente de participação das partes interessadas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu  e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável  que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos e na redução das 
emissões de carbono, bem como no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050 e para uma economia 
circular, em que as emissões de gases com 
efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente. Além disso, o Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) toma em 
consideração o impacto sem precedentes 
da crise da COVID-19.
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__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

(3) Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser justa, inclusiva, socialmente 
aceitável para todos e basear-se em dados 
científicos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem, 
juntamente com as autoridades regionais 
e locais, bem como com as partes 
interessadas, ter em conta as suas 
implicações económicas e sociais desde o 
início e utilizar todos os instrumentos 
possíveis para atenuar as consequências 
negativas esperadas, respeitando, 
simultaneamente, o princípio de «não 
prejudicar», tal como estabelecido pelo 
Pacto Ecológico Europeu. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3-A) O princípio da integração das 
considerações climáticas em todos os 
programas da União é essencial para 
estabelecer uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris. Todos os fundos principais do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP), 
incluindo a Política Agrícola Comum 
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(PAC), devem integrar as considerações 
climáticas no processo de tomada de 
decisão e contribuir para a 
descarbonização da economia. Estes 
programas só poderão assegurar de forma 
eficaz uma transição justa e equitativa 
para todos com recursos orçamentais 
adequados. O QFP para 2021-2027 deve, 
por conseguinte, proporcionar um quadro 
financeiro sólido e ambicioso para 
cumprir, efetivamente, essa ambição e 
atribuir novos financiamentos, de modo a 
que o FTJ possa funcionar como um 
instrumento adicional para a ação 
climática, complementando e não 
prejudicando a ação e o impacto de outras 
políticas da União a longo prazo. O 
estabelecimento do FTJ não deve 
redundar numa redução dos recursos 
atribuídos a outros fundos previstos no 
QFP, em especial no âmbito da PAC e da 
política de coesão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
A União deve acompanhar e apoiar as 
regiões e as pessoas que nelas vivem na 
transição rumo à neutralidade climática, 
estabelecendo um equilíbrio entre 
diversas necessidades, como o emprego, a 
independência energética, a segurança 
alimentar e o objetivo de neutralidade 
climática prosseguido pela União, 
reunindo, a todos os níveis pertinentes, as 
dotações do orçamento da União em 
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objetivos climáticos, sociais e de coesão. 
Neste contexto, a agricultura e a gestão 
florestal sustentáveis, bem como os 
setores conexos, têm um papel importante 
a desempenhar na futura política agrícola 
comum (PAC).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação, a sustentabilidade, a 
modernização e a reconversão da 
economia local, identificando e 
aproveitando recursos alternativos a nível 
local e atenuando as repercussões 
negativas sobre o emprego. O Fundo deve 
contribuir para prevenir a degradação 
ambiental. As medidas apoiadas pelo FTJ 
devem obviar ao fenómeno do 
despovoamento das regiões no âmbito do 
processo de transição energética. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].

Alteração 6

Proposta de regulamento
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Considerando 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu e no 
Regulamento (UE).../....  (Lei Europeia do 
Clima), no sentido de criar oportunidades 
para um continente mais próspero, 
inclusivo, saudável e ecológico, o FTJ 
deve dar um contributo essencial para a 
gestão articulada das ações climáticas e 
contribuir para assegurar a transição, 
até 2050, para uma economia com 
impacto neutro no clima, baseada em 
fontes de energia renováveis e na 
utilização eficiente dos recursos e da 
energia. Os recursos provenientes da 
própria dotação do FTJ são adicionais e 
vêm juntar-se aos investimentos 
necessários para atingir a meta global de 
utilizar 25 % das dotações do orçamento da 
União que contribuem para os objetivos em 
matéria de clima. Os recursos transferidos 
do FEDER e do FSE+ podem contribuir 
para a plena consecução deste objetivo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(6-A) A transição para uma sociedade e 
uma economia sustentáveis e com impacto 
neutro no clima é um dos mais 
importantes objetivos comuns da União, 
cuja consecução dependerá de forma 
crucial dos esforços partilhados envidados 
por todos. Uma vez que o FTJ é parte 
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integrante do Pacto Ecológico Europeu, o 
acesso ao FTJ deve estar subordinado à 
aceitação de um objetivo nacional de 
neutralidade climática até 2050, bem 
como de metas intermédias para 2030.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural da PAC, 
bem como os investimentos nacionais e 
regionais e o capital privado, não 
devendo, de forma alguma, substituir 
esses investimentos.

Justificação

A PAC é a política que deve ajudar os produtores agrícolas a adotarem práticas mais 
sustentáveis e a deixarem de depender dos combustíveis fósseis. Além disso, convém manter e 
não reduzir os elementos sociais, bem como os elementos relacionados com as comunidades 
rurais  do financiamento do desenvolvimento rural pela PAC, como os fundos de coesão, 
devendo o trabalho realizado no âmbito do FTJ complementar estas medidas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima e circular 
constitui um desafio para todos os Estados-
Membros. Será particularmente exigente 
para com os Estados-Membros que 
dependem fortemente de combustíveis 
fósseis ou de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa 
que têm de ser abandonadas 
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adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

progressivamente ou adaptadas à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
O FTJ deve, pois, abranger todos os 
Estados-Membros, embora a distribuição 
dos seus meios financeiros deva refletir a 
dependência de atividades industriais com 
emissões significativas de gases com efeito 
de estufa e as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
abranger aqueles que apoiam as pessoas, 
as comunidades e as economias locais e 
que são sustentáveis a médio e longo 
prazo, em consonância com os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu e do Acordo 
de Paris. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
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neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser prestado 
apoio a práticas inovadoras no domínio 
da utilização das terras e na agricultura 
que contribuam para uma redução da 
pegada de carbono do setor e a ações de 
desenvolvimento rural que promovam a 
diversificação da economia local nas 
zonas rurais. Deve também ser dada 
especial atenção às atividades que reforçam 
a inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis e 
contribuam para atenuar os efeitos 
secundários negativos da transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050 e para uma economia 
circular.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

13 Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma transição que consista num 
abandono progressivo de fontes de 
energia fósseis pode revelar-se um desafio 
em consequência de objetivos por vezes 
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divergentes. Tal pode acontecer, por 
exemplo, no caso de projetos no domínio 
da energia hídrica, que são suscetíveis de 
ter um impacto negativo no estado 
ecológico das massas de água, na sua 
conectividade, nos recursos piscícolas e, 
por conseguinte, nas comunidades locais 
e nos seus meios de subsistência. O FTJ 
deve financiar unicamente soluções 
pacíficas e mutuamente vantajosas, tanto 
para o ambiente como para o clima. Tais 
soluções devem ser indicadas na descrição 
do projeto e, se for caso disso, ser 
abrangidas pelo âmbito de um projeto.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Com vista a combater as alterações 
climáticas e a estabelecer uma economia 
com impacto neutro no clima, o FTJ deve 
apoiar o desenvolvimento de uma 
bioeconomia circular forte, de modo a 
impulsionar a sustentabilidade no setor 
agrícola. A biomassa produzida de forma 
sustentável e eficiente pelos setores 
agrícola, silvícola e marítimo, com 
capacidade para valorizar os fluxos 
laterais e os biorresíduos, pode contribuir 
significativamente para o cumprimento 
dos compromissos assumidos pela União 
no domínio do clima.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
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requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

requalificação dos trabalhadores afetados, 
através de novas qualificações 
profissionais direcionadas para os setores 
com uma perspetiva futura, com o 
objetivo de os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego, bem como de 
prestar assistência e aconselhamento aos 
desempregados na procura de emprego e 
na sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho, garantindo a igualdade de 
acesso para todos os grupos de pessoas, 
sem discriminação.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica, a modernização 
e a reconversão dos territórios afetados 
pela transição, o FTJ deve ainda prestar 
apoio ao investimento produtivo nas PME, 
tendo em conta as atividades sustentáveis 
e respeitadoras do ambiente, tal como 
definidas na legislação pertinente da 
União, e que contribuam para alcançar o 
objetivo da União de estabelecer uma 
economia circular. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego. 
Para as empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados, tendo em conta as atividades 
sustentáveis e respeitadoras do ambiente, 
tal como definidas na legislação 
pertinente da União, se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
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se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do artigo 
107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade e as 
condições de concorrência equitativas do 
mercado interno e a política de coesão, o 
apoio às empresas deve respeitar as regras 
da União em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do artigo 
107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) São necessárias políticas e 
estratégias inclusivas para evitar o 
agravamento das desigualdades no âmbito 
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de um processo de transição equitativo 
que deve benefíciar todos. O apoio 
concedido ao abrigo do FTJ deve ter 
como um dos seus princípios orientadores 
a promoção da coesão social, fomentando 
a igualdade de género, assegurando zonas 
rurais dinâmicas, a melhoria das 
condições para os migrantes, os 
trabalhadores sazonais, os jovens e os 
trabalhadores mais idosos e menos 
qualificados e garantindo que ninguém 
seja deixado para trás. As avaliações 
realizadas sublinharam a importância de 
ter em conta, de forma oportuna e 
coerente, os objetivos em matéria de 
igualdade de género, em todas as 
componentes e em todas as fases de 
preparação, acompanhamento, execução 
e avaliação dos programas operacionais e 
de garantir simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a 
promover a igualdade de género.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o artigo 
21.º-A do Regulamento (UE) [novo RDC], 
os recursos do FTJ devem ser reforçados 
com financiamento complementar do 
FEDER e do FSE+. Os montantes 
transferidos do FEDER e do FSE+ devem 
ser coerentes com o tipo de operações 

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o artigo 
21.º-A do Regulamento (UE) [novo RDC], 
os recursos do FTJ podem ser reforçados 
com financiamento complementar do 
FEDER e do FSE+. Os montantes 
transferidos do FEDER e do FSE+ devem 
ser coerentes com o tipo de operações 
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previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

previstas nos planos territoriais de 
transição justa.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em conjunto com as partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente a 
sociedade civil e as comunidades locais 
afetadas, e com o apoio da Comissão, 
planos territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
em consonância com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
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conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

conversão progressiva ou ao encerramento 
progressivo de instalações que envolvam a 
produção de combustíveis fósseis ou outras 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, mantendo e criando 
novas oportunidades de emprego, através 
da requalificação dos trabalhadores e da 
facilitação da sua transição para outros 
tipos de emprego nos territórios afetados, 
a fim de evitar a exclusão social. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e corresponder a regiões de nível 
NUTS 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios e as necessidades 
desses territórios e identificar o tipo de 
operações necessárias de uma forma que 
assegure o desenvolvimento coerente de 
atividades económicas resistentes às 
alterações climáticas, que sejam também 
coerentes com a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) e ser apresentados 
à Comissão para aprovação. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem – 
aquando da preparação e execução dos 
planos territoriais de transição justa – 
favorecer a adoção de estratégias «da 
base para o topo», assegurando a 
participação ativa das autoridades 
públicas pertinentes, dos parceiros 
económicos e sociais de todos os setores 
de atividade, bem como de outras partes 
interessadas pertinentes da sociedade 
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civil, nomeadamente o setor agrícola. 
Para uma ação eficaz a nível local, as 
partes interessadas a nível dos territórios 
em causa devem, na medida do possível, 
participar ativamente na preparação dos 
planos territoriais de transição justa.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

(16) A fim de otimizar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, bem como para reforçar a orientação 
para os resultados deste fundo, a 
Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Há que prestar uma atenção e um 
apoio especiais às zonas rurais e 
periféricas afetadas pelo processo de 
transição. Muitas destas zonas enfrentam 
já grandes desafios sociais e económicos 
que afetam nomeadamente os agricultores 
e as pequenas empresas – como o 
envelhecimento, a emigração dos jovens, 
o despovoamento geral, a baixa densidade 
populacional, competências de nível 
inferior e menos infraestruturas digitais e 
conectividade – e que reduzem ainda mais 
a sua capacidade de resposta aos desafios 
inerentes ao processo de transição. Estas 
zonas podem também desempenhar um 
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papel importante ao fornecerem 
capacidade para a aplicação de 
investimentos em energias renováveis, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, os 
terrenos agrícolas. Assim, os planos 
territoriais devem também contemplar a 
possibilidade de incluir as zonas rurais 
adjacentes aos territórios identificados 
como elegíveis para a implantação de 
tecnologias e infraestruturas com base em 
energias renováveis.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios 
que enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050. 

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios e 
às pessoas que necessitam de ajuda 
adicional para enfrentar os graves 
desafios socioeconómicos decorrentes do 
processo de transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, na União, 
até 2050, e uma economia circular, e que 
visa transformar os desafios em 
oportunidades, mormente em termos de 
criação de novos empregos 
sustentáveis,por forma a não 
comprometer os objetivos ambientais e a 
salvaguardar os recursos naturais.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
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regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

regiões, às pessoas e às empresas fazer 
face aos impactos sociais, económicos e 
em matéria de saúde pública resultantes 
de uma transição harmoniosa para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima, contribuindo, simultaneamente, 
para preservar os recursos naturais da 
Europa e prevenir a degradação 
ambiental.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros, os objetivos 
globais do Pacto Ecológico Europeu e, em 
particular, o objetivo de neutralidade 
climática a nível da União, tal como 
definido no Regulamento (UE) 2020 /… . 
(Lei Europeia do Clima), a fim de dar 
resposta aos desafios climáticos e 
ambientais, garantindo, simultaneamente, 
uma transição justa que não deixe 
ninguém para trás.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 

2. Os recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027 ascendem a X mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados por recursos adicionais 
afetados no orçamento da União e por 
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da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

outros recursos, em conformidade com o 
ato de base aplicável. O FTJ não deve ser 
financiado em detrimento dos recursos 
atribuídos a outros fundos do QFP, 
nomeadamente os fundos atribuídos à 
PAC. Trata-se de um montante que 
representa recursos adicionais e o seu 
financiamento não implica uma redução 
dos recursos atribuídos aos outros fundos 
previstos no QFP, nomeadamente a PAC 
ou a política de coesão 1-A. 
__________________

Na sua resolução, de 14 de novembro de 
2018, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 - Posição do 
Parlamento com vista a um acordo, o 
Parlamento Europeu tomou posição a 
favor da manutenção do financiamento 
da PAC para a UE-27 ao nível do 
orçamento de 2014-2020 em termos reais. 
Os fundos do FTJ constituem recursos 
complementares a estes.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  3-A. O acesso ao FTJ deve ficar 
subordinado à condição de o 
Estado-Membro assumir um compromisso 
relacionado com uma meta nacional de 
neutralidade climática até 2050, bem 
como de metas intermédias em matéria de 
descarbonização para 2030.

Alteração 27

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo [21.º-A] 
do Regulamento (UE) [novo RDC], 
quaisquer recursos adicionais a que se 
refere o n.º 2, atribuídos ao FTJ no 
orçamento da União ou disponibilizados 
por outros recursos, não necessitam de 
apoio complementar do FEDER ou do 
FSE+.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º.

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam ligadas ao seu objetivo 
específico, tal como definido no artigo 2.º, 
e que contribuam para a aplicação dos 
planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à criação de emprego, à 
diversificação e à reconversão económicas, 
tendo em conta as atividades sustentáveis 
e respeitadoras do ambiente, tal como 
definidas na legislação pertinente da 
União;
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação que promovam a 
transferência de tecnologias avançadas e 
um acesso reforçado a estas tecnologias, 
nomeadamente práticas inovadoras que 
reduzam as emissões de carbono 
decorrentes da utilização das terras e da 
agricultura;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para transportes 
públicos limpos em zonas rurais, para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, para a eficiência energética e 
para as energias renováveis, incluindo em 
zonas adjacentes aos territórios 
identificados, quando devidamente 
justificado;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, sobretudo 
destinados à implantação da banda larga 
nas zonas rurais e remotas, fomentando o 
acesso às tecnologias digitais para todos, 
nomeadamente as tecnologias agrícolas 
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digitais;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projeto, dando 
prioridade ao desenvolvimento de 
infraestruturas verdes e à utilização para 
atividades agrícolas e silvícolas, sempre 
que adequado, assegurando, ao mesmo 
tempo, o respeito do princípio do 
«poluidor-pagador»;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 
da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, incluindo a 
bioeconomia circular sustentável, 
nomeadamente através da prevenção e 
redução dos resíduos, da eficiência dos 
recursos, da reutilização, da reparação e da 
reciclagem;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Investimentos em projetos para 
fazer face ao risco de pobreza energética, 
reforçando a eficiência energética;
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências, 
requalificação dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego e programas de 
reinserção em novos domínios de 
atividade dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência e aconselhamento na 
procura de emprego;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, garantindo a igualdade de 
acesso e promovendo a igualdade de 
género;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Investimentos que contribuam 
para reduzir o risco de despovoamento 
dos territórios afetados pela transição, em 
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especial as zonas rurais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Investimentos em infraestruturas 
sociais e serviços sociais de interesse geral 
nas zonas caracterizadas por uma 
cobertura reduzida, nomeadamente as 
zonas rurais, e investimentos na proteção 
de trabalhadores essenciais afetados pela 
transição ou pela crise no seu setor;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Assistência técnica. k) Assistência técnica e serviços de 
aconselhamento.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
base nas informações exigidas nos termos 
do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE e em 
conformidade com as normas da União 
em matéria de auxílios estatais, tal 
como estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
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territorial de transição justa. base nas informações exigidas nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h) do 
presente regulamento. Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa. O FTJ pode 
também apoiar investimentos em prol de 
agricultores e pequenas empresas rurais 
que privilegiem atividades agrícolas e 
silvícolas sustentáveis.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, exceto nos casos em que as 
dificuldades resultem da crise da 
COVID-19;

__________________ __________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 

A Comissão só aprova um programa nos 
casos em que a identificação dos territórios 
mais afetados pelo processo de transição e 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
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territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa, com o 
objetivo de neutralidade climática até 
2050 e com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC]. O total dos recursos do 
FEDER e do FSE+ transferidos para a 
prioridade do FTJ deve ser pelo menos 
igual a uma vez e meia o montante do 
apoio do FTJ a essa prioridade, mas não 
deve exceder três vezes esse montante.

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos suscetíveis de serem 
transferidos em conformidade com o artigo 
[21.º-A] do Regulamento (UE) [novo 
RDC]. O total dos recursos do FEDER e do 
FSE+ transferidos para a prioridade do FTJ 
não deve exceder o equivalente a três 
vezes o montante do apoio recebido do 
FTJ.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes e as partes interessadas dos 
territórios em causa, incluindo as 
autoridades locais e regionais, um ou mais 
planos territoriais de transição justa que 
abranjam um ou mais territórios afetados 
correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
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em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos e sociais resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa.

alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 2016/2066 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção, transformação e 
utilização de combustíveis fósseis e às 
necessidades decorrentes da transformação 
dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para alcançar o 
objetivo de uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, incluindo um 
calendário exato para as principais medidas 
de transição rumo à consecução das metas 
intermédias em matéria de 
descarbonização fixadas para 2030 que 
sejam coerentes com a versão mais recente 
do plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»);

Alteração 48

Proposta de regulamento



RR\1210220PT.docx 337/344 PE648.609v04-00

PT

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1, e as zonas 
adjacentes capazes de contribuir, se for 
caso disso, para o esforço de transição ou 
afetadas, de um ponto de vista económico 
e social, pelo processo de transição dos 
territórios identificados, em especial as 
zonas rurais;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
o risco de despovoamento das regiões 
afetadas, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados à transformação ou ao 
encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios, bem como os desafios 
relacionados com a pobreza energética;

Alteração 50

Proposta de regulamento
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 Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima;

Suprimido

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais;

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais, bem como uma 
avaliação dos possíveis efeitos indiretos da 
transição nas regiões adjacentes;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma lista dos parceiros e das 
partes interessadas provenientes do 
território em causa que tenham sido 
consultados;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
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Regulamento (UE) [novo RDC]. Regulamento (UE) [novo RDC] e, na 
medida do possível, as partes interessadas 
pertinentes a nível geográfico 
provenientes dos territórios afetados a que 
se refere o n.º 1 do presente artigo, 
seguindo uma abordagem «da base para o 
topo».

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos territoriais de transição 
justa são coerentes com as estratégias 
territoriais referidas no artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], com as 
estratégias de especialização inteligente, os 
PNEC e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

4. Os planos territoriais de transição 
justa são coerentes com as estratégias 
territoriais referidas no artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], com as 
estratégias de especialização inteligente, os 
PNEC e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o compromisso assumido pela 
União no âmbito do Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas. Os planos territoriais 
de transição justa reforçam as economias 
locais e encurtam as rotas económicas e 
cadeias de abastecimento.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação intercalar a que se refere o 
segundo parágrafo inclui a avaliação do 
progresso realizado no sentido de 
alcançar a neutralidade climática até 
2050 e as metas intermédias para 2030.

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero.  Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 
termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos podem, em 
circunstâncias devidamente justificadas, 
ser revistos após a Comissão ter aprovado 
o pedido de alteração do programa 
apresentado nos termos do artigo [14.º, 
n.º 2] do Regulamento (UE) [novo RDC].

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 70 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.
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