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Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2020)0022) și propunerea modificată COM(2020)0460,

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf și 
articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0007/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– după consultarea Curții de Conturi,

– după consultarea Comitetului Economic și Social European,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0135/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris, limitând creșterea temperaturii 
globale la sub 1,5°C, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite și Pilonul european al 
drepturilor sociale prin concentrarea 
finanțării Uniunii asupra obiectivelor 
ecologice. Prezentul regulament pune în 
aplicare una dintre prioritățile stabilite în 
Comunicarea privind Pactul verde 
european („Pactul verde european”)11 și 
face parte din Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă12, oferind finanțare 
specifică în cadrul Mecanismului pentru o 
tranziție justă în contextul politicii de 
coeziune pentru a aborda costurile 
economice, sociale și de mediu ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente, 
luând în considerare impactul pandemiei 
de COVID-19.

__________________ __________________
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
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constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social, economic și de 
mediu mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă 
utilizată pentru producția de energie și 
șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație creează nu doar riscul unei 
tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, în special pentru 
regiunile ultraperiferice, zonele 
îndepărtate, insulare și dezavantajate din 
punct de vedere geografic și pentru zonele 
cu probleme de depopulare, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă, favorabilă incluziunii și 
acceptabilă din punct de vedere social 
pentru toți. Prin urmare, Uniunea, statele 
membre și regiunile lor trebuie să țină 
seama de implicațiile sale economice, 
sociale și de mediu încă de la început și să 
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consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative. 
Bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință, pentru a asigura că 
nimeni nu este lăsat în urmă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale, economice 
și de mediu, în special pentru lucrătorii 
afectați pe parcursul acestui proces de 
tranziție către neutralitatea climatică a 
Uniunii până în 2050, prin punerea la un 
loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional, promovând o economie 
sustenabilă, locurile de muncă verzi și 
sănătatea publică.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua și compensa efectele 
negative ale tranziției climatice, oferind 
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cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

sprijin pentru cele mai afectate teritorii și 
lucrătorii vizați, precum și de a promova o 
tranziție socio-economică echilibrată care 
să combată precaritatea socială și un 
mediu de afaceri instabil. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la atenuarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale, prin 
regenerarea activelor naturale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă și a nivelului de 
trai. Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul verde 
european, FTJ trebuie să ofere o contribuție 
esențială la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei și al mediului. Resursele 
din pachetul financiar al FTJ sunt 
suplimentare și se adaugă investițiilor 
necesare pentru atingerea obiectivului 
global de a aloca 30 % din cheltuielile 
bugetului Uniunii pentru îndeplinirea 
obiectivelor climatice. Resursele 
transferate în mod voluntar din FEDR și 
FSE+ ar putea contribui integral la 
atingerea acestui obiectiv.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Instituirea 
FTJ nu trebuie să conducă la reduceri ale 
celorlalte fonduri de coeziune sau la 
transferuri obligatorii din acestea.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează, ori s-au bazat 
până nu demult în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să se concentreze asupra 
teritoriilor celor mai afectate și să reflecte 
capacitatea statelor membre de a finanța 
investițiile necesare pentru a face față 
tranziției către neutralitatea climatică, 
acordând o atenție deosebită regiunilor 
celor mai puțin dezvoltate, regiunilor 
ultraperiferice, zonelor montane, 
insulare, slab populate, rurale, 
îndepărtate și dezavantajate din punct de 
vedere geografic, pentru care tranziția 
către neutralitatea climatică în domeniul 
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energiei este mai greu de implementat din 
cauza populațiilor reduse, și luând în 
considerare punctul de pornire al fiecărui 
stat membru.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective.

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
municipalitățile și orașele au acces direct 
la resursele FTJ aflate la dispoziția lor în 
funcție de nevoile lor obiective.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a angajamentelor și a 
priorităților Uniunii în materie de climă, de 
mediu și la nivel social. Lista investițiilor 
trebuie să le includă pe cele care sprijină 
persoanele, comunitățile și economiile 
locale și care sunt sustenabile pe termen 
lung, ținând seama de toate obiectivele 
Pactului verde european și de cele ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Proiectele finanțate trebuie să contribuie la 
tranziția treptată și definitivă către o 
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cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

economie sustenabilă, neutră din punct de 
vedere climatic, fără poluare și circulară. 
Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă calificate și evitând degradarea 
mediului. De asemenea, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării, al conectivității și al 
mobilității inteligente și sustenabile, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară, luând în 
considerare caracteristicile economice, 
sociale și energetice ale fiecărui stat 
membru. Importanța pe care o au cultura, 
educația și crearea de comunități în 
procesul de tranziție ar trebui, de 
asemenea, concretizată prin sprijinirea 
activităților care se ocupă de patrimoniul 
minier.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
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europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - 
COM (2018) 773 final.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea, recalificarea și formarea 
lucrătorilor afectați și a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, în special 
a femeilor, pentru a le ajuta să se adapteze 
la noi oportunități de angajare și să 
dobândească noi calificări, potrivite 
pentru economia verde, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii. Promovarea coeziunii 
sociale trebuie să constituie un principiu 
de bază în acordarea de sprijin din partea 
FTJ.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
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astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE14 a Parlamentului 
European și a Consiliului și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la 
întreprinderile situate în zone desemnate 
ca zone asistate în sensul articolului 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
crearea și menținerea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, să fie 
sustenabilă și, dacă este cazul, să fie în 
concordanță cu principiile „poluatorul 
plătește” și „eficiența energetică pe 
primul loc”. Pentru a proteja integritatea 
pieței interne și politica de coeziune, 
sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 107 și 108 din TFUE.

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

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

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Sprijinirea investițiilor productive 
în întreprinderi, altele decât IMM-urile, 
prin intermediul FTJ ar trebui să se 
limiteze la regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție, astfel cum se 
prevede la articolul 102 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [RDC].

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ trebuie consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ ar putea fi 
consolidate, în mod voluntar, printr-o 
finanțare complementară din partea FEDR 
și a FSE+. Sumele transferate de la FEDR 
și FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
și cuantificabilă a unui proces de tranziție 
pe un teritoriu specific pentru a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic. În această privință, statele 
membre trebuie să elaboreze, în cadrul 
dialogului social, în cooperare cu părțile 
interesate relevante și în conformitate cu 
principiul parteneriatului stabilit la 
articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... 
[noul RDC], cu sprijinul Comisiei, planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă care să 
detalieze procesul de tranziție, în 
conformitate cu planurile naționale privind 
energia și clima și eventual mergând 
dincolo de aceste planuri. În acest scop, 
Comisia trebuie să înființeze o Platformă 
pentru o tranziție justă care să se bazeze pe 
platforma existentă pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă 
pentru 2030 și la o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
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trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră, menținând și 
extinzând totodată oportunitățile de 
angajare în teritoriile afectate, cu scopul 
de a evita excluziunea socială. Ar trebui 
să se țină seama de factori agravanți 
precum ratele șomajului și tendințele în 
materie de depopulare. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările, nevoile și 
oportunitățile acestor teritorii și să 
identifice tipul de operațiuni necesare într-
un mod care să asigure dezvoltarea 
coerentă a unor activități economice 
reziliente la schimbările climatice, care să 
fie compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului verde european. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă trebuie să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea populației, economiei 
și a mediului din teritoriile care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
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ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate și 
care să garanteze respectarea 
standardelor sociale și de mediu, precum 
și promovarea participării lucrătorilor. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin populației, economiei 
și mediului din teritoriile care se confruntă 
cu provocări socioeconomice majore 
aferente procesului de tranziție către 
obiectivele Uniunii privind energia și 
clima pentru 2030 și către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
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obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor, cetățenilor, întreprinderilor și 
altor părți interesate să facă față efectelor 
sociale, asupra muncii, economice și de 
mediu ale tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până 
în 2050 și către obiectivele intermediare 
pentru 2030, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele FTJ în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
pentru perioada 2021-2027 sunt de 
11 270 459 000 EUR la prețurile curente, 
sumă care poate fi majorată, dacă este 
cazul, cu resurse suplimentare alocate în 
bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse 
în conformitate cu actul de bază aplicabil.

2. Resursele FTJ în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
pentru perioada 2021-2027 sunt de 
25 358 532 750 EUR la prețurile din 2018 
(„principal”) și nu rezultă din transferuri 
de resurse de la alte fonduri care intră sub 
incidența Regulamentului (UE) .../... 
[noul RDC]. Principalul poate fi majorat, 
dacă este cazul, cu resurse suplimentare 
alocate în bugetul Uniunii, precum și cu 
alte resurse în conformitate cu actul de 
bază aplicabil.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Defalcarea anuală a sumei 
menționate la alineatul (1) de către statele 
membre se include în decizia Comisiei 
menționată la articolul 3 alineatul (3), în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa I.

3. La cererea unui stat membru, 
suma menționată la alineatul (1) 
primul paragraf din prezentul articol este, 
de asemenea, pusă la dispoziție pentru 
anii 2025-2027. Pentru fiecare perioadă, 
defalcările anuale aferente ale sumei 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
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articol de către statele membre se includ în 
decizia Comisiei menționată la articolul 3 
alineatul (3), în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa I.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Mecanismul de recompensare ecologică

18 % din totalul sumelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) primul paragraf și 
la articolul 3a alineatul (1) 
primul paragraf se alocă în conformitate 
cu ritmul în care statele membre își reduc 
emisiile de gaze cu efect de seră, împărțit 
la VNB-ul lor mediu cel mai recent.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3c
Alocări specifice pentru regiunile 

ultraperiferice și insule
1 % din totalul sumelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) primul paragraf și 
la articolul 3a alineatul (1) 
primul paragraf constituie o alocare 
specifică pentru insule, iar 1 % reprezintă 
o alocare specifică pentru regiunile 
ultraperiferice, astfel cum se menționează 
la articolul 349 din TFUE, acordată 
statelor membre în cauză.
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Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive și durabile în 
microîntreprinderi și IMM-uri, inclusiv în 
întreprinderi nou-înființate și turism 
sustenabil, care conduc la crearea de 
locuri de muncă, modernizare, 
diversificare și reconversie economică;

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi și în dezvoltarea celor 
existente, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță, care să 
ducă la crearea de locuri de muncă;

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investiții în infrastructurile 
sociale, care să ducă la crearea de locuri 
de muncă și diversificare economică;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare, inclusiv în cadrul universităților 
și al institutelor de cercetare publice, și de 
promovare a transferului de tehnologii 
avansate și pregătite pentru 
comercializare;

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții într-o mobilitate 
inteligentă și durabilă și într-o 
infrastructură de transport ecologică;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare, în inovarea 
digitală și în conectivitatea digitală, 
inclusiv în agricultura digitală și de 
precizie;

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în infrastructura 
ecologică, precum și în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, a terenurilor 
industriale abandonate și în proiecte de 
reconversie, atunci când nu se poate 
aplica principiul „poluatorul plătește”;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) crearea și dezvoltarea serviciilor 
sociale și publice de interes general;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) investiții în cultură, educație și 
crearea de comunități, inclusiv în 
valorificarea patrimoniului minier 
material și imaterial și în centre 
comunitare;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea, recalificarea și 
formarea lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru 
îmbătrânire activă și sprijin pentru venit 
acordat lucrătorilor aflați în tranziție de 
la un loc de muncă la altul;
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
special a femeilor, a persoanelor cu 
dizabilități și a grupurilor vulnerabile;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, FTJ poate sprijini, în regiunile mai 
puțin dezvoltate și de tranziție, astfel cum 
se prevede la articolul 102 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. .../...[noul RDC], 
investiții productive în alte întreprinderi 
decât IMM-urile, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
cu scopul de a crea noi locuri de muncă, 
și cu condiția ca acestea să respecte 
obiectivele sociale privind crearea de 
locuri de muncă, egalitatea de gen și 
egalitatea salarială, precum și obiectivele 
de mediu, și să faciliteze tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, fără a sprijini relocarea, în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. .../... [noul 
RDC].

Amendamentul 39
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16, cu excepția cazurilor în care 
dificultățile sunt rezultatul procesului de 
tranziție energetică sau în care 
dificultățile au apărut după data de 15 
februarie 2020 și sunt provocate de criza 
COVID-19;

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili, cu excepția cazului în care aceste 
activități sunt compatibile cu dispozițiile 
paragrafului 1a;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă.

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care piața le oferă 
clienților soluții echivalente în condiții 
concurențiale;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investițiile în întreprinderi, altele 
decât IMM-urile, care implică transferul 
de locuri de muncă și de procese de 
producție dintr-un stat membru în altul 
sau într-o țară terță;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) operațiunile desfășurate într-o 
regiune de nivel NUTS 2 în care este 
prevăzută, în cursul programului, 
deschiderea unei noi mine de cărbune, de 
lignit sau de șisturi bituminoase, ori a 
unei zone de extracție a turbei, sau 
redeschiderea unei mine de cărbune, de 
lignit sau de șisturi bituminoase, ori a 
unei zone de extracție a turbei dezafectate 
temporar.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5 
paragraful 1 litera (d) din prezentul 
regulament, pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe extracția și 
arderea cărbunelui, a lignitului, a 
șisturilor bituminoase sau a turbei, 
Comisia poate aproba planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care includ 
investiții în activități legate de gazele 
naturale, cu condiția ca aceste de 
activități să fie considerate sustenabile din 
punctul de vedere al mediului în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. .../2020 
[Regulamentul privind taxonomia] și să 
îndeplinească următoarele condiții 
cumulative:
(a) să fie utilizate ca tehnologie de 
tranziție pentru înlocuirea cărbunelui, a 
lignitului, a turbei sau a șisturilor 
bituminoase;
(b) să se încadreze în limitele 
disponibilității durabile sau să fie 
compatibile cu utilizarea hidrogenului 
curat, a biogazului și a biometanului;



RR\1210220RO.docx 29/343 PE648.609

RO

(c) să contribuie la obiectivele de 
mediu ale Uniunii privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, prin accelerarea eliminării 
complete a cărbunelui, lignitului, turbei 
sau a șisturilor bituminoase;
(d) să permită reduceri semnificative 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră și ale 
poluării atmosferice și să asigure 
creșterea eficienței energetice;
(e) să contribuie la combaterea 
sărăciei energetice;
(f) să nu împiedice dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie în 
teritoriile în cauză și să fie compatibile și 
în sinergie cu o utilizare viitoare a 
surselor regenerabile de energie.
În cazuri justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate, de 
asemenea, să aprobe investițiile în 
activități neeligibile, în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 
.../2020 [Regulamentul privind 
taxonomia], dacă acestea îndeplinesc 
toate celelalte condiții prevăzute la primul 
subparagraf de la prezentul paragraf, iar 
statul membru în cauză este în măsură să 
justifice, în planul teritorial pentru o 
tranziție justă, necesitatea de a sprijini 
aceste activități și să demonstreze 
coerența acestor activități cu obiectivele și 
legislația Uniunii în domeniul energiei și 
al climei, precum și cu planul său 
național privind energia și clima.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile sau activitățile economice în 
cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru 
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în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca 
parte a unui program sau a unei modificări 
a programului. Resursele programate 
trebuie să ia forma unuia sau mai multor 
programe specifice sau a uneia sau mai 
multor priorități din cadrul unui program.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Cu excepția cazurilor în care își justifică 
în mod corespunzător decizia de a nu 
aproba un program, Comisia aprobă un 
program dacă teritoriile cele mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinse în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
sunt identificate în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză, cu obiectivul 
privind realizarea neutralității climatice 
până în 2050, cu obiectivele sale 
intermediare până în 2030 și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 6 –alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
FTJ este cel puțin egal cu valoarea 
sprijinului acordat de FTJ acestei priorități 

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta. Aceste resurse pot fi 
completate cu resursele transferate în mod 
voluntar, în conformitate cu articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Totalul resurselor FEDR și FSE+ care 
urmează să fie transferate către 
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înmulțită cel puțin cu 1,5 cu excepția 
resurselor menționate la articolul 3a 
alineatul (1), dar nu depășește această 
valoare înmulțită cu 3.

prioritatea FTJ nu depășește valoarea 
sprijinului acordat de FTJ acestei priorități 
înmulțită cu 1,5. Resursele transferate de 
la FEDR și FSE+ își mențin obiectivele 
inițiale și sunt incluse în nivelurile de 
concentrare tematică aferente FEDR și 
FSE+.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 –alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. FTJ este conceput pentru 
comunitățile cele mai vulnerabile din 
fiecare regiune și, prin urmare, proiectele 
eligibile finanțate prin FTJ care 
contribuie la obiectivul specific de la 
articolul 2 beneficiază de cofinanțare de 
până la 85 % din costurile relevante.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente locale 
și regionale ale teritoriilor vizate și în 
conformitate cu principiul parteneriatului 
stabilit la articolul 6 din Regulamentul 
(UE) .../... [noul RDC] și, dacă este cazul, 
cu ajutorul BEI și FEI, unul sau mai 
multe planuri teritoriale pentru o tranziție 
justă care acoperă unul sau mai multe 
teritorii afectate corespunzătoare nivelului 
3 al nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al 
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economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b



RR\1210220RO.docx 33/343 PE648.609

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1), 
inclusiv indicatori cum ar fi rata 
șomajului și indicele de depopulare;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 
2030 legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a impactului 
provocărilor legate de tranziție cu care se 
confruntă teritoriile cele mai afectate, 
inclusiv impactul social, economic și de 
mediu al tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și de locuri de muncă pierdute, 
potențialul impact asupra veniturilor 
publice, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare legate de transformarea sau 
încetarea activităților cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră în aceste teritorii și 
provocările legate de sărăcia energetică;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
demografic, economic și în materie de 
sănătate și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
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climatic;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale, după caz;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
orientativă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC] și, 
după caz, a BEI și FEI.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai 
mulți indicatori de realizare sau de 
rezultat pentru resursele FTJ nu a fost 
atinsă în proporție de cel puțin [65]%, 
aceasta poate efectua corecții financiare în 
temeiul articolului [98] din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], prin reducerea 
sprijinului din partea FTJ către 
prioritatea în cauză proporțional cu 
realizările.

Pe baza raportului final privind 
performanța programului, Comisia poate 
efectua corecții financiare în conformitate 
cu Regulamentul (UE) [noul RDC].

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
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Dispoziții tranzitorii
Statele membre beneficiază de o perioadă 
de tranziție până la... [un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament] pentru a pregăti și adopta 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă. Toate statele membre sunt complet 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului regulament în timpul 
perioadei de tranziție, pe care Comisia nu 
o va lua în considerare când va avea în 
vedere luarea unei decizii privind 
dezangajarea sau pierderea finanțării.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b
Evaluarea

Cel târziu până la încheierea evaluării la 
mijlocul perioadei a următorului cadru 
financiar multianual, Comisia revizuiește 
punerea în aplicare a FTJ și apreciază 
dacă este oportun să se modifice domeniul 
de aplicare al acestuia, în concordanță cu 
posibilele modificări ale Regulamentului 
2020/... [Regulamentul privind 
taxonomia], cu obiectivele privind clima 
ale Uniunii, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2020/ ... [Legea 
europeană a climei], și cu evoluția punerii 
în aplicare a Planului de acțiune privind 
finanțarea creșterii durabile. Pe baza 
acestor elemente, Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport, care poate fi însoțit de 
propuneri legislative.
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EXPUNERE DE MOTIVE

A. Introducere

În propunerile legislative care reglementează utilizarea finanțării aferente politicii de coeziune 
pentru perioada 2021-2027, unul dintre principalele obiective care va stimula investițiile UE 
va fi cel vizând „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 
circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Acesta 
contribuie la punerea în aplicare a Acordului de la Paris. În plus, 25 % din totalul cheltuielilor 
din CFM vor reveni activităților legate de climă. 

Pactul verde european consolidează și mai mult angajamentul UE față de un viitor mai verde, 
stabilind o nouă politică de creștere pentru Europa, cu obiectivul ambițios de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050, obiectiv care a fost confirmat de Consiliul European la 
12 decembrie 2019. 

Cu toate acestea, drumul către o economie verde și neutralitate climatică este presărat cu 
dificultăți specifice, pe care ar trebui să le abordăm de urgență. De exemplu, există un număr 
mare de regiuni care încă mai depind de combustibilii fosili sau de procese industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Tranziția acestor regiuni către o economie neutră din 
punct de vedere climatic constituie, așadar, o provocare enormă. Activitățile economice cu 
niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră sau care se bazează pe producția și 
utilizarea combustibililor fosili, precum cărbunele și lignitul, vor trebui inevitabil să scadă atât 
din punctul de vedere al producției economice, cât și al ocupării forței de muncă. Alte 
sectoare cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră vor fi nevoite să renunțe la 
procesele cu emisii ridicate de carbon și să se transforme.  În plus, o serie de locuri de muncă, 
ce depind indirect de activitățile menționate mai sus, vor trebui, de asemenea, să se transforme 
sau ar putea înceta să mai existe. Toate aceste schimbări vor avea un impact direct asupra 
vieții oamenilor și inevitabil vor da naștere la numeroase provocări sociale.

În consecință, raportorul salută cu entuziasm faptul că, prin prezentarea unui nou proiect de 
regulament separat pentru instituirea unui fond pentru o tranziție justă în perioada de finanțare 
de după 2020, Comisia a acordat atenție acestor provocări sociale, economice și de mediu și a 
semnalat importanța unui răspuns comun al UE în fața necesității unei tranziții juste. 

Însă în opinia raportorului, această propunere, care constituie prima propunere legislativă de 
punere în aplicare a priorităților stabilite în Pactul verde european și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă, încă mai necesită unele modificări, adăugiri și adaptări. 
Raportorul este îngrijorat mai ales din cauza impactului socioeconomic al procesului de 
tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic și este ferm convins că UE 
trebuie să realizeze tranziția fără a permite ca disparitățile dintre regiuni să crească și mai mult 
și fără a lăsa în urmă niciun cetățean.

B. Structura Mecanismului pentru o tranziție justă

Raportorul salută structura cu trei piloni a Mecanismului pentru o tranziție justă, constând din 
Fondul pentru o tranziție justă, schema specifică din cadrul InvestEU și facilitatea de 
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împrumut pentru sectorul public în colaborare cu Grupul BEI. Fondul pentru o tranziție justă 
va fi folosit în principal pentru a acorda granturi și acesta se va concentra asupra diversificării 
economice și a recalificării și a incluziunii active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în timp ce ceilalți doi piloni vor atrage investiții private, respectiv 
mobiliza fonduri publice. 

Raportorul subliniază, de asemenea, faptul că Fondul pentru o tranziție justă este pus în 
aplicare în cadrul gestiunii partajate, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, regionale și 
locale și cu părțile interesate, deoarece astfel se asigură asumarea strategiei de tranziție. 
Respectarea principiului parteneriatului are și ea o importanță majoră, deoarece asigură faptul 
că partenerii economici și sociali sunt consultați cu privire la aspectele legate de programare 
și punerea în aplicare.

C. Sfera de aplicare a sprijinului

Raportorul salută faptul că FTJ propus va sprijini activități din domeniul diversificării 
economice, al recalificării lucrătorilor și al reabilitării ecologice. Aceasta este o sferă largă de 
activități, care includ investiții în: IMM-urile, cercetarea și inovarea, tehnologia și 
infrastructurile legate de energie, digitalizarea, regenerarea, economia circulară, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, precum și asistența și incluziunea persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă. Cu toate acestea, lista activităților ar trebui să fie și mai 
extinsă, pentru a permite regiunilor, persoanelor, întreprinderilor și altor părți interesate să 
facă față în mod eficient consecințelor sociale, economice, de ocupare a forței de muncă, 
economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei. 

Raportorul ar dori să se excludă de la finanțarea prin FTJ a investițiilor în întreprinderi altele 
decât IMM-urile, atunci când locurile de muncă și procesele de producție sunt transferate 
dintr-un stat membru în altul sau într-o țară terță. În plus, raportorul este de acord să se 
excludă de la finanțare investițiile legate de combustibili fosili, dar consideră că investițiile în 
activități legate de gazele naturale, în special, ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în 
anumite condiții stricte.

D. Bugetul

Raportorul salută faptul că FTJ propus va promova tranziția energetică și va sprijini o gamă 
mult mai largă de activități grupate în trei mari categorii: sprijin social, revitalizarea 
economică și restaurarea terenurilor. Raportorul salută, de asemenea, propunerea modificată a 
Comisiei, care propune un buget substanțial mai mare și resurse suplimentare din 
Instrumentul european de redresare. Cu toate acestea, întrucât obiectivele ambițioase ale UE 
pot fi realizate numai prin intermediul unui buget ambițios, sunt necesare și mai multe 
resurse, iar acestea nu ar trebui să pericliteze finanțarea celorlalte fonduri de coeziune. În plus, 
resursele din FTJ pot fi completate prin transferuri de la FEDR și FSE+, realizate în mod 
voluntar.

În plus, raportorul consideră că eforturile suplimentare depuse de statele membre care conduc 
la o reducere a emisiilor mai mare decât cea stabilită ca obiectiv ar trebui să fie recompensate. 
Raportorul sprijină, prin urmare, introducerea unor stimulente, cum ar fi un mecanism de 
recompensare ecologică, care le recompensează cu fonduri suplimentare pe acele state 
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membre care își reduc emisiile de gaze cu efect de seră cu o viteză mai mare.  În opinia 
raportorului, ar trebui să se acorde o atenție deosebită insulelor și regiunilor ultraperiferice, 
asigurând o alocare specială în favoarea acestora. 

E. Concluzii

Acest raport este rezultatul unor discuții intense și al compromisurilor realizate. În special, 
raportorul ar dori să mulțumească raportorilor alternativi din celelalte grupuri politice, precum 
și raportorilor pentru aviz din cele cinci comisii asociate și cele două comisii pentru aviz. 
Raportorul așteaptă cu nerăbdare negocierile interinstituționale intense care vor avea loc după 
vacanța de vară.



PE648.609 40/343 RR\1210220RO.docx

RO

26.6.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz (*): Siegfried Mureșan 

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină pe deplin Fondul pentru o tranziție justă, în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la 
resursele proprii.1

În această rezoluție, Parlamentul „invită Comisia să vegheze ca următorul CFM să respecte pe 
deplin Acordul de la Paris și evidențiază necesitatea imperioasă de a depune mult mai multe 
eforturi politice și financiare pentru atingerea obiectivelor sale, precum și pentru realizarea unei 
tranziții echitabile către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon, bazată pe cele mai înalte criterii ale justiției sociale, astfel încât nicio persoană sau 
regiune să nu fie lăsată în urmă.” 

Raportorul consideră că Fondul pentru o tranziție justă trebuie consolidat printr-o alocare 
mărită, pentru a-i permite să își atingă obiectivele ambițioase. Finanțarea FTJ ar trebui să fie 
accesată în mod independent de alte fonduri structurale și de investiții ale UE. Prin urmare, 
raportorul consideră că, deși este necesar să se asigure cel mai înalt grad de complementaritate 
între fondurile UE, accesarea FTJ nu ar trebui să fie condiționată de „corelarea” cu alte 
fonduri de coeziune din următoarele motive:

1. FTJ este un instrument suplimentar față de cele implementate în cadrul politicii de 
coeziune a UE. Acesta va avea un rol central în depășirea uneia dintre cele mai mari 
provocări din calea neutralității climatice. Prin urmare, în conformitate cu importanța 
politică a acestui fond, modul său de funcționare și alocare ar trebui să depindă cât mai 
puțin de celelalte instrumente de finanțare, menținând, în același timp, 
complementaritatea cu acestea.

2. Solicitarea de a corela alocarea fondurilor FTJ cu fondurile structurale 

1 Rezoluția Parlamentului din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la 
resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (2019/2833(RSP).
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corespunzătoare împiedică utilizarea fondurilor respective. Ar trebui să fie la 
latitudinea statelor membre să decidă cum să își aloce pachetul financiar național, pe 
baza caracteristicilor lor economice, sociale și teritoriale și cu condiția ca această 
alocare să respecte cadrul juridic al UE. Solicitând ca alocările din FTJ să fie corelate 
cu cele din fondurile de coeziune, am impune o condiție suplimentară pentru statele 
membre, creând astfel o sarcină suplimentară.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris cu scopul de a limita creșterea 
temperaturii globale la sub 1,5°C și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice, precum și Pilonul 
european al drepturilor sociale. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul verde european („Pactul verde 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

_________________ _________________
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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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie favorabilă incluziunii și acceptabilă din 
punct de vedere social pentru toți, să 
reducă inegalitățile și să nu lase pe 
nimeni în urmă. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre, precum și 
diferiții actori regionali și locali trebuie să 
țină seama de implicațiile sale sociale, 
economice, asupra mediului și a pieței 
muncii încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative și a le consolida pe 
cele pozitive, cum ar fi crearea de noi 
locuri de muncă decente și sustenabile 
sau îmbunătățirea calității aerului. 
Bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, care au 
mobilizat cel puțin 1 000 de miliarde EUR 
pentru a sprijini din bugetul UE 
investițiile sustenabile din următorul 
deceniu și instrumentele asociate, 
Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie 
îndeosebi să sprijine lucrătorii și cetățenii 
din regiunile afectate de tranziție, venind 
în completarea acțiunilor de tranziție 
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cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale 
la nivel regional.

verde ale programelor relevante din CFM 
2021-2027. Acest mecanism trebuie să 
contribuie la abordarea consecințelor 
sociale și economice, în special pentru 
lucrătorii afectați pe parcursul acestui 
proces către atingerea neutralității 
climatice a Uniunii până în 2050, prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei și a celor în 
domeniul obiectivelor sociale la nivel 
regional.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este nu numai de a atenua și a compensa 
efectele negative ale tranziției climatice, ci 
și de a crea și de a consolida viitoarele 
efecte pozitive, oferind sprijin pentru cele 
mai afectate teritorii, precum și pentru 
persoanele care locuiesc în aceste 
teritorii, mai ales pentru lucrătorii vizați, 
și de a ajuta la realizarea unei tranziții 
juste către neutralitatea climatică până în 
2050. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
facilitarea și catalizarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării, a 
repoziționării și a modernizării economiei 
locale și prin atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă și 
a nivelului de trai. Acest lucru se reflectă 
în obiectivul specific al FTJ, care este 
stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC]. Trebuie să se ofere 
sprijin și teritoriilor în care au loc 
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schimbări structurale importante după 
eliminarea treptată a activităților de 
minerit.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punerea în aplicare a 
sprijinului și finanțării din partea Uniunii 
trebuie să se garanteze că toate proiectele 
eligibile din fiecare stat membru sunt în 
coerență cu responsabilitatea Uniunii de a 
realiza neutralitatea climatică până în 
2050;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul verde 
european, politica de coeziune și FTJ 
trebuie să ofere o contribuție esențială la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei. 
Resursele din pachetul financiar al FTJ 
sunt suplimentare și se adaugă investițiilor 
necesare pentru atingerea obiectivului 
global de a aloca 25 % din cheltuielile 
bugetului Uniunii pentru îndeplinirea 
obiectivelor climatice. Resursele 
transferate în mod voluntar din FEDR și 
FSE+ ar putea contribui și mai mult la 
realizarea acestui obiectiv și la facilitarea 
tranziției verzi, contribuind totodată pe 
deplin la crearea de noi locuri de muncă 



RR\1210220RO.docx 45/343 PE648.609

RO

de bună calitate, la creșterea sustenabilă 
și favorabilă incluziunii și la dezvoltarea 
regională.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere pandemia de 
COVID-19 și pentru a demonstra 
angajamentul Uniunii de a realiza o 
redresare economică pe o traiectorie a 
dezvoltării sustenabile, este necesar ca 
următorul CFM și planul de redresare 
pentru Europa să presupună o creștere a 
sumei alocate pentru FTJ. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Resursele din FTJ trebuie să fie 
proporționale cu obiectivul său ambițios. 
Pentru a atenua efectele tranziției către 
neutralitatea climatică, FTJ trebuie să 
dispună de o alocare financiară distinctă, 
independentă de alocarea altor fonduri 
structurale și de investiții ale UE. Accesul 
la FTJ nu trebuie condiționat de 
transferurile din alte fonduri ale UE. Un 
astfel de acces independent va permite 
FTJ să funcționeze în mod adecvat, să 
obțină rezultatele preconizate și să 
genereze previzibilitate pentru beneficiari.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină (7) Numai resursele din FTJ nu vor fi 
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în completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

suficiente pentru a aborda toate 
provocările legate de tranziția către 
neutralitatea climatică. Din acest motiv, 
resursele din FTJ trebuie să fie 
complementare resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Contribuțiile 
transferate în mod voluntar din FEDR și 
FSE+ nu aduc atingere altor obiective ale 
politicii de coeziune și alocări financiare 
programate pentru alte obiective în cadrul 
FEDR și FSE+. Contribuțiile transferate 
nu trebuie să depășească 20 % din 
resursele alocate inițial unui stat membru 
pentru FEDR și FSE+.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pachetul financiar constituie 
valoarea de referință principală pentru 
Parlamentul European și Consiliu în 
cursul procedurii bugetare anuale, în 
conformitate cu articolul [17] din Acordul 
interinstituțional [dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară, cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară] + și poate fi majorat prin 
decizia autorității bugetare. În plus, 
pachetul financiar pentru FTJ poate fi 
majorat prin contribuții suplimentare din 
partea statelor membre și prin alte resurse 
în conformitate cu actul de bază aplicabil 
și poate constitui un venit alocat extern, 
pe lângă cele din cazurile enumerate la 
articolul 21 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul financiar.
_____________
+ Referință de actualizat după caz în 
conformitate cu noul acord 
interinstituțional aplicabil în perioada 
2021-2027.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili și, într-o măsură mai 
mică, pe activitățile industriale cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră care 
trebuie eliminate treptat sau care trebuie să 
se adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
mijloacele financiare necesare în acest 
scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere 
toate statele membre, dar distribuirea 
mijloacelor sale financiare trebuie să ajute 
statele membre care au nevoie de sprijin, 
în funcție de capacitatea lor financiară, să 
facă investițiile necesare pentru a face față 
tranziției către neutralitatea climatică. 
Trebuie să se acorde o atenție deosebită 
zonelor insulare sau slab populate și 
îndepărtate, în care tranziția energetică 
spre neutralitatea climatică este mai greu 
de implementat.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
special procedura de stabilire și execuție a 
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bugetului prin granturi, achiziții, premii, 
execuție indirectă și prevăd controlul 
răspunderii actorilor financiari. Normele 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
TFUE vizează, de asemenea, protejarea 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea Uniunii.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) .../...[Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, trebuie ca în 
cadrul FTJ să se întreprindă măsuri vizând 
redresarea și reziliența, pentru a combate 
impactul fără precedent al crizei cauzate de 
COVID-19. Aceste resurse suplimentare 
trebuie utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute de 
Regulamentul (UE) .../... [Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene];

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
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care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului verde 
european, protejând, conservând și 
consolidând totodată capitalul natural al 
Uniunii și îmbunătățind sănătatea și 
bunăstarea în raport cu riscurile și 
impacturile legate de mediu. Proiectele 
finanțate trebuie să contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară. Pentru 
sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
Sprijinul trebuie să fie disponibil și pentru 
sectoarele și locurile de muncă indirecte 
care depind de lanțurile valorice ale 
combustibililor fosili și de procesele 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră, de exemplu, pentru 
recalificarea lucrătorilor. De asemenea, 
este necesar să se acorde o atenție 
deosebită activităților care consolidează 
inovarea și cercetarea în domeniul 
tehnologiilor avansate și sustenabile, 
precum și în domeniul digitalizării și al 
conectivității, cu condiția ca aceste măsuri 
să contribuie la atenuarea efectelor 
negative ale tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară.
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_________________ _________________
13Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

13Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ trebuie să fie folosit și pentru 
a sprijini investițiile în proiecte sociale și 
din domeniul educației, al sănătății și al 
culturii, cu condiția ca acestea să creeze 
locuri de muncă, în special în regiunile 
care depind de o economie cu emisii 
ridicate de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și cu emisii scăzute de carbon. 
Astfel de investiții ar contribui la 
asigurarea faptului că persoanele care 
locuiesc în regiuni aflate în tranziție au 
acces la servicii publice și servicii de 
interes general de foarte bună calitate, cu 
scopul de a susține o tranziție justă din 
punct de vedere social, care nu lasă pe 
nimeni în urmă.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 11

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, 
inclusiv pe cei afectați de sărăcia 
energetică și pe cei considerați cei mai 
vulnerabili potrivit definiției din 
Regulamentul (UE) .../... [FSE+], FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare și a realiza 
echilibrul de gen în toate sectoarele, 
precum și asistența pentru căutarea unui 
loc de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii. Crearea unui 
efect net asupra ocupării forței de muncă 
prin locuri de muncă noi și de calitate 
ridicată trebuie să fie un obiectiv general 
al tranziției climatice, al Mecanismului 
pentru o tranziție justă și al FTJ.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a se evita adâncirea 
inegalităților în cursul procesului de 
tranziție justă, este nevoie de politici și 
strategii favorabile incluziunii. 
Promovarea coeziunii sociale trebuie să 
constituie un principiu de bază pentru 
acordarea sprijinului din FTJ, 
promovând egalitatea de gen, 
îmbunătățirea condițiilor pentru migranți 
și refugiați, lucrători tineri și în vârstă și 
lucrători cu un nivel scăzut de calificare 
și garantând că nicio categorie nu este 
lăsată în urmă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Statele membre și Comisia trebuie 
să se asigure că punerea în practică a 
priorităților finanțate din FTJ contribuie 
la respectarea și promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din TFUE. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea și 
repoziționarea economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive în IMM-
uri. Investițiile productive trebuie înțelese 
ca investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
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corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă și trebuie să fie 
sustenabilă și coerentă cu principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne 
și politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate având în vedere 
toate categoriile enumerate la articolul 
107 alineatul (3) din TFUE. Investițiile 
productive pentru întreprinderi nu trebuie 
să denatureze concurența între acestea.

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

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat trebuie să fie flexibile, 
pentru a garanta că regiunile aflate în 
tranziție pot atrage investiții private. La 
elaborarea noilor orientări, Comisia 
trebuie, prin urmare, să țină seama 
inclusiv de problemele legate de 
schimbările structurale în regiunile vizate, 
asigurând totodată o concurență loială pe 
piața internă. Normele privind ajutoarele 
de stat trebuie să permită tuturor 
regiunilor care primesc asistență prin 
FTJ să combată cu eficacitate 
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amenințarea reprezentată de pierderile de 
locuri de muncă într-un stadiu timpuriu. 
Normele aplicabile trebuie să permită o 
flexibilitate corespunzătoare, indiferent de 
statutul regiunilor cărora le este destinată 
asistența.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau 
mai multe priorități specifice din cadrul 
unui program sprijinit de Fondul european 
de dezvoltare regională („FEDR”), de 
Fondul social european Plus („FSE+”) sau 
de Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], resursele FTJ trebuie 
consolidate printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate și 
coerență în ceea ce privește programarea 
resurselor FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, statele 
membre, în strânsă cooperare cu 
autoritățile locale și regionale și cu 
partenerii sociali, trebuie să programeze 
resursele FTJ în una sau mai multe 
priorități specifice din cadrul unui program 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională („FEDR”), de Fondul social 
european Plus („FSE+”) sau de Fondul de 
coeziune. În conformitate cu articolul 21a 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele FTJ pot fi consolidate în mod 
voluntar printr-o finanțare complementară 
din partea FEDR și a FSE+ în cazul în 
care această complementaritate se 
justifică și nu periclitează atingerea 
obiectivelor pentru care sunt alocate 
FEDR și FSE+. Ca alternativă, s-ar putea 
elabora un program independent al FTJ, 
atunci când circumstanțe obiective 
justifică această direcție de acțiune.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a)  Sumele transferate din FEDR și, 
respectiv, din FSE+ trebuie să fie în 
coerență cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Execuția resurselor FTJ trebuie să 
reducă la minimum sarcinile și costurile 
administrative pentru beneficiarii 
fondului și pentru toți actorii implicați, în 
conformitate cu măsurile de simplificare 
introduse de Regulamentul (UE) 
.../...[noul RDC].

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate. În plus, planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie 
să fie coerente cu strategiile teritoriale 
relevante menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], inclusiv 
cu strategiile de specializare inteligentă 
(S3), cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, în vederea definirii și 
a implementării Fondului pentru o 
tranziție justă, lucru ce presupune o 
coordonare strategică a eforturilor locale, 
regionale, naționale și ale Uniunii de 
diversificare a economiilor regionale, 
asigurând în același timp o tranziție justă 
și echitabilă.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Toate statele membre trebuie să 
susțină obiectivul UE privind 
neutralitatea climatică până în 2050, 
pentru a asigura succesul tranziției 
ecologice. Statele membre care nu și-au 
asumat încă angajamentul de a pune în 
aplicare acest obiectiv trebuie să 
primească numai un acces parțial la 
alocarea națională care le revine în 
cadrul FTJ. Într-un astfel de caz, trebuie 
favorizate regiunile din statele membre 
care s-au angajat să pună în practică 
acest obiectiv.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 
sau să facă parte din acestea. Planurile 
trebuie să detalieze provocările și nevoile 
acestor teritorii și să identifice tipul de 
operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, a 
consolida ocuparea forței de muncă și a 
preveni degradarea mediului, în special în 
ceea ce privește conversia sau închiderea 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili sau alte activități care 
generează emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră. Aceste teritorii trebuie definite cu 
precizie și pot să facă parte din unități mai 
mari sau să corespundă unităților mai 
mari precum regiunile de nivel NUTS 3. 
Planurile trebuie să detalieze provocările și 
nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Planurile 
trebuie să prezinte în detaliu sinergiile și 
complementaritățile cu alte programe ale 
Uniunii și piloni ai Mecanismului pentru 
o tranziție justă și, după caz, cu Fondul 
pentru modernizare, pentru a răspunde 
nevoilor identificate în materie de 
dezvoltare. Numai investițiile conforme cu 
planurile de tranziție trebuie să primească 
sprijin financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, dacă 
este necesar, sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie. La cererea statelor 
membre, Comisia trebuie să ofere 
asistență tehnică în cazul în care acestea 
nu dispun de capacitatea administrativă 
necesară sau se confruntă cu dificultăți în 
elaborarea planurilor teritoriale pentru o 
tranziție justă.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ținând seama de eforturile 
enorme pe care întreprinderile trebuie să 
le depună pentru combaterea 
consecințelor crizei cauzate de Covid-19, 
autoritățile naționale, întreprinderile și 
alte entități care solicită finanțare în 
cadrul FTJ trebuie sprijinite printr-un 
proces de solicitare și raportare direct, 
cuprinzător și ușor de gestionat, care 
permite acordarea unui sprijin specific.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

(16) Pentru a obține rezultatele vizate 
ale utilizării resurselor FTJ, Comisia, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, este necesar să se 
confere Comisiei competențe de executare 
pentru a stabili defalcarea anuală a 

(18) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, este necesar să se 
confere Comisiei competențe delegate 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
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alocărilor disponibile pentru fiecare stat 
membru în conformitate cu anexa I.

alocărilor disponibile pentru fiecare stat 
membru în conformitate cu anexa I.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic. Investițiile ar 
trebui să vizeze reducerea numărului de 
locuri de muncă pierdute ca urmare a 
tranziției, sprijinind reconversia și crearea 
de noi locuri de muncă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 
25 000 000 000 EUR la prețurile din 2018. 
Pachetul financiar pentru FTJ poate fi, în 
plus, majorat prin contribuții voluntare 
din partea statelor membre, precum și cu 
alte resurse în conformitate cu actul de 
bază aplicabil, care constituie venituri 
alocate externe în plus față de cazurile 
enumerate la articolul 21 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul financiar.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa Comisiei, 0,35 % din suma 
menționată la primul paragraf se alocă 
pentru asistență tehnică.

La inițiativa Comisiei, o cotă minimă de 
0,35 % din suma menționată la primul 
paragraf se alocă pentru asistență tehnică, 
cu posibilitatea ca această cotă să fie 
majorată, la cererea unui stat membru, pe 
baza specificității planului teritorial 
pentru o tranziție justă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, pentru a stabili defalcarea anuală 
a resurselor, inclusiv a oricăror resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I.

3. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 10 pentru a completa prezentul 
regulament prin adoptarea unei decizii 
care stabilește defalcarea anuală a 
resurselor, inclusiv a oricăror resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I. 
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru statele membre care nu s-au 
angajat încă să atingă obiectivul Uniunii 
de neutralitate climatică până în 2050, 
accesul la FTJ va fi limitat la o treime din 
alocarea lor națională („partea 
neblocată”), restul de două treimi 
(„partea blocată”) fiind pus la dispoziție 
în momentul acceptării acestui 
angajament. Într-un astfel de caz, 
regiunile care se angajează să 
implementeze acest obiectiv au acces în 
mod prioritar la partea blocată a alocării 
naționale.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

eliminat

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse provenite din Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul (UE).../... [IER] sunt puse 
în aplicare în cadrul FTJ cu un cuantum 
de 30 000 000 000 EUR la prețurile din 
2018, din suma menționată la articolul 3 
alineatul (2) litera (a) punctul (vi) din 
respectivul regulament, sub rezerva 
dispozițiilor de la articolul 4 alineatele (3), 
(4) și (8) din regulamentul respectiv.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că această sumă reprezintă 
„alte resurse” astfel cum sunt menționate 
la articolul 3 alineatul (2) și constituie 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1a. 
Resursele respective sunt puse la 
dispoziție pentru angajamentul bugetar în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă pentru anii 2021-2024, în plus față 
de resursele globale prevăzute la articolul 
3, după cum urmează:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
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1a Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei 
nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-
222).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, 15 295 823 EUR la prețurile din 
2018 se pun la dispoziție pentru 
cheltuielile administrative din resursele 
menționate la primul paragraf.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La inițiativa Comisiei, o cotă 
minimă de 0,35 % din suma menționată la 
primul paragraf se alocă pentru asistență 
tehnică, cu posibilitatea ca această cotă să 
fie majorată, la cererea unui stat membru, 
pe baza specificității planului teritorial 
pentru o tranziție justă.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Defalcarea anuală a sumei 
menționate la alineatul (1) de către statele 
membre se include în decizia Comisiei 
menționată la articolul 3 alineatul (3), în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa I.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
normele de dezangajare prevăzute în 
[titlul VII capitolul IV] din Regulamentul 
(UE) .../... [RDC nou] se aplică 
angajamentelor bugetare bazate pe 
resursele menționate la alineatul (1). Prin 
derogare de la articolul 12 alineatul (4) 
litera (c) din Regulamentul financiar, 
aceste resurse nu pot fi utilizate pentru un 
program sau o acțiune ulterioare.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7. Resursele 
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FTJ sunt suplimentare și nu înlocuiesc 
activitățile sprijinite de FEDR, FSE+ sau 
alte programe ale Uniunii.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive și durabile, în 
special în IMM-uri și în întreprinderi nou-
înființate, care conduc la crearea de locuri 
de muncă decente și durabile, la 
diversificare și reconversie economică;

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, în diversificarea 
întreprinderilor deja existente sau în 
activități economice alternative durabile, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri și 
servicii de consultanță;

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare, inclusiv în instituții de cercetare 
și universități, și de promovare a 
transferului și a adoptării de tehnologii 
avansate;

Amendamentul 48
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investiții menite să promoveze 
sisteme de transport care să 
îmbunătățească mobilitatea urbană și să 
sporească durabilitatea acesteia, inclusiv 
datorită utilizării unor soluții tehnologice 
inteligente;

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții, în special dacă măsurile 
la nivelul cererii sunt insuficiente, în 
dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri 
pentru o energie curată și durabilă la 
prețuri accesibile, în reducerea dependenței 
de energia cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon și a sărăciei energetice, precum și 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
inclusiv investiții în transporturi și 
infrastructuri durabile, printre altele 
stimulând electrificarea și utilizarea 
biocombustibililor, și investiții în măsuri 
specifice privind eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile;

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în eficiența energetică și 
în sursele regenerabile de energie, 
inclusiv investiții în încălzirea 
centralizată;
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Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, inclusiv rețele de 
mare viteză precum cablurile din fibră 
optică pentru gospodării individuale din 
zone insulare, zone îndepărtate, zone 
rurale și zone slab populate; 

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
asigurând totodată consecvența cu 
principiul „poluatorul plătește”;

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în infrastructura socială 
și dezvoltarea serviciilor publice de interes 
general;

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea (h) perfecționarea și recalificarea 
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lucrătorilor; lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special a 
celor cu un nivel de educație scăzut sau 
insuficient valorificat;

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) politici active în domeniul pieței 
muncii și al competențelor, vizând 
sectoarele orientate spre viitor și ocuparea 
forței de muncă, precum și asistență 
pentru căutarea unui loc de muncă acordată 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă;

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, asigurând 
accesul egal și egalitatea de gen.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

planului teritorial pentru o tranziție justă.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16, cu excepția întreprinderilor 
care pot primi sprijin pentru investiții 
verzi, noi tehnologii și infrastructură care 
ar putea contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, la eficiența 
energetică sau la producția de energie din 
surse regenerabile;

_____________________ _______________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă.

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă. Această excludere 
nu se aplică zonelor insulare, zonelor 
îndepărtate și zonelor slab populate, unde 
este necesară o nouă infrastructură 
individuală de mare viteză pentru a 
ajunge la gospodăriile individuale.
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma uneia sau 
mai multor priorități din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau 
Fondul de coeziune, sau a unuia sau mai 
multor programe specifice, în cazul în 
care acest lucru este justificat de 
circumstanțe obiective.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programarea resurselor FTJ este în 
concordanță cu articolul [6] din 
Regulamentul (UE) .../... [noul RDC] și 
asigură implicarea directă a autorităților 
teritoriilor vizate la nivelul NUTS2 sau 
NUTS3, și anume prin alocarea 
resurselor prin intermediul programelor 
regionale, în cazul în care sunt instituite 
astfel de programe, sau se realizează prin 
utilizarea instrumentelor teritoriale 
integrate, prevăzute la articolele [22-28] 
din Regulamentul (UE).../... [noul RDC].

Amendamentul 62

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză, precum și cu 
strategiile regionale și locale relevante 
existente.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ este egal cu valoarea 
sprijinului acordat de JTF acestei 
priorități înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu 
depășește această valoare înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ pot 
cuprinde resursele FTJ constând în 
întreaga alocare din FTJ pentru statele 
membre sau o parte din aceasta și resursele 
transferate, în mod voluntar, în 
conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate în 
mod voluntar către prioritatea FTJ nu 
periclitează finanțarea adecvată a 
priorităților din cadrul FEDR și FSE+. 
Contribuțiile transferate nu depășesc 
20 % din resursele alocate inițial unui stat 
membru din FEDR și FSE+ și nu 
depășesc 60 % din cuantumul sprijinului 
acordat din prioritatea FTJ.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 1. Statele membre întocmesc, cu 
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împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

respectarea deplină a principiului 
parteneriatului și împreună cu toate 
autoritățile competente și partenerii 
sociali, îndeosebi de la nivel local și 
regional, din teritoriile vizate, în 
conformitate cu articolul [6] din 
Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], 
unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care acoperă unul 
sau mai multe teritorii afectate, care pot 
corespunde unor niveluri mai mari sau 
pot fi o parte din acestea, cum ar fi nivelul 
3 al nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17, sau părți ale acestui nivel, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic, asupra pieței muncii și social al 
tranziției, în special în ceea ce privește 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili și necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră. Pentru 
desemnarea zonelor vizate și stabilirea 
distribuției fondurilor între acestea sunt 
utilizate criterii obiective și transparente. 
La cererea unui stat membru, Comisia 
furnizează asistență tehnică pentru 
elaborarea planurilor teritoriale pentru o 
tranziție justă.

_________________ _________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 65
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu, precum și 
beneficiile aferente, în special din punctul 
de vedere al sănătății și al stării de bine, 
ale tranziției către o economie bazată în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei și neutră 
din punct de vedere climatic, identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și de locuri de muncă pierdute, 
precum și capacitatea de creare de noi 
locuri de muncă, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față provocărilor și 
oportunităților sociale, economice și de 
mediu ale tranziției către o economie 
bazată în totalitate pe surse regenerabile 
de energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al 
energiei, circulară și neutră din punct de 
vedere climatic, însoțită de o listă detaliată 
a acțiunilor planificate;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă și, 
după caz, cu Fondul pentru modernizare, 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare pe teritoriul vizat de 
plan.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea tuturor 
partenerilor relevanți în conformitate cu 
articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul 
RDC] și a părților interesate vizate de la 
nivelul geografic al teritoriilor afectate 
menționate la alineatul (1) de la prezentul 
articol, cu ajutorul unei abordări 
ascendente.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
 Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, care ar trebui, de preferință, să 
definească cadrul priorităților și al 
proceselor de punere în aplicare, cu 
planurile naționale privind energia și clima 
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și cu Pilonul european al drepturilor sociale 
și strategiile locale și regionale existente.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 alineatul 
(3) și la articolul 8 alineatul (4) se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) și al articolului 8 
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numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării acestui 
termen, Parlamentul European și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării acestui termen, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 20 % din alocările totale 
ale FTJ. Sumele care depășesc pragul de 
20 % sunt redistribuite în mod proporțional 
cu alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) două treimi din alocarea națională 
este condiționată de aprobarea și de 
angajamentul statului membru cu privire 
la obiectivul Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050. Această sumă ar 
trebui plasată într-o rezervă până când 
statul membru în cauză acceptă acest 
angajament. Într-un astfel de caz, 
regiunile statului membru, care se 
angajează să pună în aplicare obiectivul 
Uniunii privind neutralitatea climatică 
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până în 2050, primesc un acces privilegiat 
la fonduri.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz: Henrike Hahn

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris pentru a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5°C peste 
nivelurile preindustriale, pilonul 
european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice și sociale. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
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aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda provocările și oportunitățile 
economice, de sustenabilitate energetică și 
socială, în materie de securitate 
energetică și prețuri accesibile la energie, 
precum și cele regionale asociate tranziției 
către o economie sustenabilă, neutră din 
punct de vedere climatic și rezistentă la 
schimbările climatice, eficientă din 
perspectiva utilizării resurselor și pe 
deplin circulară până cel târziu în 2050, 
în care nu există emisii nete de gaze cu 
efect de seră, evitând efectele negative 
asupra sănătății umane și a mediului 
legate, printre altele, de deteriorarea 
biodiversității și a ecosistemelor, de un 
consum excesiv de resurse și de poluarea 
chimică și atmosferică și de deșeuri.

__________________ __________________
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic constituie unul dintre cele mai 
importante obiective de politică ale 
Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a aprobat obiectivul de 
a realiza o Uniune neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a degradării mediului va aduce 
tuturor beneficii pe termen lung și oferă 
tuturor oportunități și provocări pe termen 
mediu, nu toate regiunile și statele membre 

(2) Tranziția către o economie 
sustenabilă, neutră din punct de vedere 
climatic și rezistentă la schimbările 
climatice, eficientă din perspectiva 
utilizării resurselor și pe deplin circulară 
până cel târziu în 2050 constituie unul 
dintre cele mai importante obiective de 
politică ale Uniunii și va necesita 
importante noi investiții, mai ales în 
tehnologii noi și inovative. La data de 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
aprobat noul Pact verde și obiectivul de a 
realiza o Uniune neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, în conformitate cu 
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își încep tranziția de la același nivel sau au 
aceeași capacitate de reacție. Unele state 
membre sunt mai avansate decât altele, iar 
tranziția implică un impact social și 
economic mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație creează nu doar riscul 
unei tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

obiectivele Acordului de la Paris. La 17 
aprilie 2020, Parlamentul European a 
subliniat, de asemenea, că la baza 
măsurilor politice de combatere a 
pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor acesteia ar trebui să stea 
obiectivul neutralității climatice și că 
Pactul verde ar trebui să se afle în centrul 
redresării și reconstrucției economiei 
europene. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care, în prezent, se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili sau pe industrii cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră sau pe industrii ce 
produc bunuri incompatibile cu obiectivul 
de neutralitate climatică. Această situație 
nu numai că poate periclita tranziția în 
ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei la nivelul Uniunii, ci și poate duce 
la disparități tot mai mari între regiuni, 
dăunătoare pentru obiectivele de coeziune 
socială, economică și teritorială. Statelor 
membre trebuie să li se acorde mijloacele 
necesare pentru a îndeplini obiectivele UE 
de neutralitate a emisiilor de dioxid de 
carbon și pentru a evita ca unele regiuni 
să fie lăsate în urmă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și incluzivă din punct de 
vedere social și să contribuie la crearea de 
locuri de muncă decente și de calitate, la 
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țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

eradicarea sărăciei și la dezvoltarea 
durabilă a Uniunii, combătând în același 
timp șomajul, marginalizarea socială și 
recesiunile economice în regiunile cele 
mai expuse, ținând seama de 
sustenabilitatea energetică, de securitatea 
energetică și de provocările în materie de 
accesibilitate. Prin urmare, atât Uniunea, 
cât și statele membre trebuie să țină seama 
de implicațiile sale economice, ecologice, 
sociale și regionale încă de la început și să 
utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a facilita schimbările structurale 
necesare și pentru a atenua consecințele 
negative asupra lucrătorilor afectați și a 
altor categorii afectate în mod deosebit de 
tranziție. Bugetul Uniunii trebuie să joace 
un rol important în această privință.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până în 2030, se așteaptă ca 
tranziția să creeze 1,2 milioane de locuri 
de muncă suplimentare în UE, pe lângă 
cele 12 milioane de locuri de muncă deja 
preconizate. Conform estimărilor 
Comisiei1a, în regiunile carbonifere, în 
care peste 200 000 de locuri de muncă 
sunt direct legate de minerit, până în 2030 
vor putea fi create până la 315 000 de 
locuri de muncă prin implementarea de 
tehnologii energetice nepoluante și peste 
460 000 de locuri de muncă până în 2050. 
Regiunile carbonifere ar putea asigura 
doar ele 60 % din capacitatea 
tehnologiilor energetice nepoluante 
necesară pentru atingerea obiectivelor 
ambițioase de neutralitate a emisiilor de 
carbon. În plus, dezvoltarea unor proiecte 
energetice nepoluante în regiunile 
carbonifere beneficiază de existența 
infrastructurii și a terenurilor, de 
prezența unui personal deja instruit, cu 
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competențe electrice și mecanice foarte 
potrivite pentru reangajarea în sectorul 
energiei din surse regenerabile, precum și 
de patrimoniul industrial deja existent.
__________________
1a Comisia Europeană, Centrul Comun de 
Cercetare, „Clean energies technologies 
in coal regions: opportunities for jobs and 
growth” (Tehnologii energetice 
nepoluante în regiuni carbonifere: 
oportunități pentru crearea de locuri de 
muncă și creștere economică), 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă nu trebuie 
considerat ca instrument independent de 
finanțare, ci trebuie să vină în completarea 
celorlalte acțiuni din următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027, în special ținând seama de impactul 
socio-economic și ecologic asupra 
lucrătorilor și a comunităților celor mai 
afectate de tranziția de la actuala 
dependență de cărbune și de carbon. 
Acest mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale, economice 
și regionale ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii și să ajute la atingerea 
tuturor celorlalte obiective de mediu ale 
Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional, contribuind la o economie 
solidă și sustenabilă, cu locuri de muncă 
ce pot asigura un trai decent și cu efecte 
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pozitive asupra sănătății publice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. FTJ ar trebui 
să țintească spre sinergii și 
complementarități cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, 
pentru ca toți cei trei piloni să lucreze în 
direcția acelorași obiective, fără să 
descurajeze investițiile din sectorul privat 
care vor fi facilitate prin intermediul 
Mecanismului pentru o tranziție justă. 
Acesta ar trebui să sprijine obiectivele 
generale din Pactul verde european și să 
fie în concordanță cu cadrul pentru 
activități durabile prevăzut în 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind taxonomia], pentru a aborda 
provocările legate de climă și mediu, fără 
a lăsa pe nimeni în urmă. Obiectivul FTJ 
este de a aborda provocările și 
oportunitățile tranziției climatice prin 
furnizarea de investiții specifice în 
regiunile afectate, cu un accent deosebit 
pe activitățile economice durabile, prin 
asigurarea adoptării de noi proiecte 
durabile inovatoare și oferind sprijin 
pentru cele mai afectate teritorii și 
lucrătorii vizați, precum și comunităților 
locale pentru a-și adapta structurile 
industriale și economice, restabilind, în 
același timp, competitivitatea pe termen 
lung a regiunilor și consolidând 
coeziunea socială și economică. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la facilitarea și 
sprijinirea procesului de tranziție 
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finanțând diversificarea și modernizarea 
economiei locale și permițând crearea de 
noi oportunități, de exemplu prin 
consultarea timpurie a tuturor părților 
implicate. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC]. Beneficiarii fondurilor FTJ ar 
trebui să respecte valorile fundamentale 
consacrate în tratatele Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, Pilonul 
european al drepturilor sociale și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca cel 
puțin 25 % din cheltuielile bugetului 
Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor 
climatice. Resursele transferate voluntar de 
statele membre din FEDR și FSE+ vor 
contribui la atingerea acestui obiectiv, în 
conformitate cu nevoile de dezvoltare 
identificate la nivel regional și local în 
planurile naționale pentru o tranziție 
justă.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ ar trebui să fie 
adecvate și proporționale cu obiectivele 
sale ambițioase și să vină în completarea 
resurselor disponibile în cadrul politicii de 
coeziune, dar nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască aceste investiții și nu ar trebui 
să conducă la reduceri sau transferuri 
obligatorii din alte fonduri ale Uniunii 
care intră sub incidența Regulamentului 
(UE).../... [noul Regulament privind 
dispozițiile comune]. Pe baza orientărilor 
Băncii Europene de Investiții, finanțarea 
trebuie să fie permisă pentru cel mult 
75 % din costurile asumate ale unui 
proiect sprijinit prin FTJ, sau mai mult în 
situații de criză economică severă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fondul ar trebui să fie finanțat 
printr-un CFM consolidat în perioada 
2021-2027 și, sub rezerva unei evaluări 
prealabile a impactului, prin resurse 
suplimentare noi care ar putea proveni 
din introducerea unor noi resurse ale 
Uniunii, cum ar fi impozite pe 
întreprinderi, sectorul digital, sectorul 
financiar, produse de plastic, carbon și 
venituri provenite din schemele de 
comercializare a certificatelor de emisii;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. 
Tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică. 

(8) Tranziția către o economie 
sustenabilă și neutră din punct de vedere 
climatic reprezintă atât o provocare, cât și 
o oportunitate pentru a putea reacționa 
mai bine la crizele viitoare și a atinge 
prosperitatea economică și socială în 
limitele planetei noastre. Această tranziție 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau pe procesele de fabricație 
a produselor incompatibile cu obiectivul 
de neutralitate climatică care trebuie 
eliminate treptat sau care trebuie să se 
adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
mijloacele financiare necesare în acest 
scop. Nicio regiune și nicio categorie de 
populație nu ar trebui excluse. Prin 
urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele 
membre, dar distribuirea mijloacelor sale 
financiare ar trebui să reflecte capacitatea 
statelor membre de a finanța investițiile 
necesare pentru a permite, a facilita și a 
accelera tranziția către neutralitatea 
climatică și o Europă durabilă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective.

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective. 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
publice toate statisticile și informațiile 
relevante pentru a înțelege mai bine și a 
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evalua cheia de repartizare între statele 
membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, sprijinul 
trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților și 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
mediu și trebuie să fie în conformitate cu 
cadrul pentru activități durabile prevăzut 
în Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind taxonomia]. Lista 
investițiilor trebuie să acorde prioritate 
celor care sprijină persoanele, lucrătorii, 
comunitățile și economiile locale și care 
sunt sustenabile pe termen mediu și lung, 
respectând pe deplin toate obiectivele 
Pactului ecologic european, ale Acordului 
de la Paris și ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Proiectele finanțate 
trebuie să contribuie la tranziția către o 
economie durabilă, neutră din punct de 
vedere climatic, rezistentă la schimbările 
climatice, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și pe deplin 
circulară, fără a dăuna obiectivelor de 
mediu ale Uniunii și vor trebui să sprijine 
obiectivul de refacere a competitivității pe 
termen lung a regiunilor afectate. Pentru 
sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de combustibili fosili sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă, 
asigurând totodată o cooperare 
fructuoasă cu toți partenerii implicați 
pentru a identifica un calendar echilibrat, 
dar ambițios pentru astfel de acțiuni. În 
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digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
cel târziu în 2050, menținând și 
îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie și să 
faciliteze tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic și circulară.

__________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții 
intitulată „ O planetă curată pentru toți - 
O viziune europeană strategică pe termen 
lung pentru o economie prosperă, 
modernă, competitivă și neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 

(11) Asigurarea oportunităților 
durabile de angajare pentru lucrătorii și 
teritoriile afectate de tranziția climatică 
este un obiectiv fundamental al FTJ. 
Pentru a-i proteja pe cetățenii și lucrătorii 
cei mai vulnerabili la tranziția climatică, 
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asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii.

FTJ ar trebui să acopere, de asemenea, 
formarea profesională, dobândirea de noi 
competențe, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și șomerilor afectați, pentru a-i 
ajuta să se recalifice și să se adapteze la 
noi oportunități de angajare sustenabile, 
precum și asistența pentru căutarea unui 
loc de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și integrarea 
lor activă pe piața muncii, ținând seama de 
necesitatea de a asigura șanse egale 
pentru toți și realizând un echilibru de 
gen în toate sectoarele.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pandemia de COVID-19 și efectele 
sale asupra sănătății și economiei au avut 
un impact asupra Uniunii și asupra 
priorităților Comisiei. Criza cauzată de 
COVID-19 a evidențiat și interdependența 
dintre ecosisteme și economia noastră, 
precum și dependența puternică a 
sistemului economic al Uniunii de lanțuri 
lungi de aprovizionare. Aceste lucruri 
consolidează importanța FTJ și 
necesitatea de a aloca resurse adecvate 
pentru a aborda provocările legate de 
realizarea tranziției către o economie 
durabilă și pe deplin circulară și de a 
consolida reziliența economiilor Uniunii, 
în special în regiunile cele mai afectate. 
FTJ și alocările din fondurile de coeziune 
trebuie să evite creșterea disparităților 
între statele membre ale UE, după criza 
provocată de pandemia de Covid-19. 
Propunerea modificată a Comisiei privind 
FTJ vizează creșterea dimensiunii sale la 
peste 40 de miliarde EUR.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că implementarea 
priorităților finanțate din FTJ contribuie 
la respectarea și promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din TFUE. Obiectivele 
referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați și independența economică a 
femeilor trebuie asigurate în toate 
dimensiunile și în toate etapele proceselor 
de pregătire, monitorizare, implementare 
și evaluare a programelor operaționale, în 
timp util și în mod consecvent.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 

(12) Pentru a consolida diversificarea și 
reconversia economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive și 
durabile, cu accent pe IMM-uri, 
microîntreprinderi și întreprinzători, pe 
întreprinderi sociale și cooperative pentru 
a le ajuta să își reorienteze activitățile 
economice și să creeze noi oportunități. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital, la 
extindere și la ocuparea durabilă a forței 
de muncă. Investițiile durabile ar trebui 
înțelese ca investiții în sensul articolului 2 
alineatul (17) din Regulamentul (UE) 
2019/2088 al Parlamentului European și 
al Consiliului13a. Pentru alte întreprinderi 
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certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

decât IMM-urile, investițiile productive și 
durabile trebuie sprijinite numai dacă sunt 
necesare pentru atenuarea pierderilor de 
locuri de muncă generate de tranziție prin 
crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Ar trebui introdus un mecanism 
de analiză a sustenabilității pentru a se 
determina dacă pot avea efecte negative 
asupra mediului, climei sau societății. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050 și se 
situează cu mult sub nivelul de referință 
relevant stabilit pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune și pentru a evita denaturarea 
concurenței între agenții economici, 
sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. FTJ trebuie să 
urmărească sprijinirea exclusivă a 
investițiilor legate de tranziția climatică 
care sunt viabile pe termen mediu și lung 
și care asigură o valoare adăugată în 
regiunea vizată. Comisia și statele 
membre trebuie să monitorizeze în mod 
constant viabilitatea investițiilor care 
decurg din FTJ.

__________________ __________________
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13a Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 
9.12.2019, p. 1). 

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a)  Pentru a garanta că fondul nu 
este folosit pentru acoperirea cheltuielilor 
de refacere a daunelor aduse mediului, 
care intră sub incidența răspunderii 
ecologice a întreprinderilor, sprijinul 
pentru investiții legate de regenerarea, 
reafectarea și decontaminarea siturilor, 
precum și refacerea terenurilor și a 
ecosistemelor nu ar trebui permis decât în 
cazul în care nicio întreprindere nu poate 
fi trasă la răspundere și obligată juridic la 
finanțarea acestor activități, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” consacrat la articolul 191 din 
TFUE.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 

(13) Pentru a oferi flexibilitate și 
coerență în ceea ce privește programarea 



RR\1210220RO.docx 95/343 PE648.609

RO

cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ trebuie consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

resurselor FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, trebuie să 
fie posibilă elaborarea unui program 
independent al FTJ sau programarea 
resurselor FTJ în una sau mai multe 
priorități specifice din cadrul unui program 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională („FEDR”), de Fondul social 
european Plus („FSE+”) sau de Fondul de 
coeziune. În conformitate cu articolul 21a 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele FTJ pot fi consolidate, pe bază de 
voluntariat, printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. FTJ ar 
trebui să devină operațional cât mai rapid 
posibil pentru a sprijini regiunile în 
tranziție, în special în contextul crizei 
cauzate de COVID-19. Comisia ar trebui 
să se asigure că procesele administrative 
relevante se desfășoară în bune condiții.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat și cuantificat de punerea în 
aplicare efectivă a unui proces de tranziție 
pe un teritoriu specific, în funcție de 
obiective și indicatori de realizare și de 
rezultat și o monitorizare eficace, pentru a 
realiza o economie neutră din punct de 
vedere climatic. În această privință, statele 
membre trebuie să elaboreze, împreună cu 
autoritățile regionale și locale competente 
și în strânsă cooperare la nivel local și 
regional cu toate părțile interesate 
implicate, partenerii economici și sociali, 
reprezentanți ai societății civile, experți, 
instituții de formare și de cercetare, 
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carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

patronate, inclusiv în sectoarele 
industriale afectate, sindicate și 
organizații comunitare, precum și alte 
părți interesate relevante și cu sprijinul 
Comisiei, planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care să detalieze procesul de 
tranziție, în conformitate cu planurile 
naționale privind energia și clima. În acest 
scop, Comisia trebuie să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate. Pentru a garanta că 
strategia de tranziție este eficace, 
favorabilă incluziunii și cu adevărat justă, 
toate părțile interesate vizate și toți 
partenerii trebuie să fie implicați pe 
deplin în toate etapele de elaborare, 
dezvoltare, realizare și evaluare a 
procesului de tranziție și trebuie să li se 
asigure cele mai bune condiții pentru a 
putea participa efectiv la selecția și 
realizarea proiectelor și a operațiunilor 
finanțate. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic cel 
târziu până în 2050, în special în ceea ce 
privește conversia sau închiderea 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili sau alte activități care 
generează emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră sau producția de bunuri afectate 
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corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

de tranziție, protejând totodată lucrătorii 
afectați și îmbunătățind oportunitățile de 
angajare în teritoriile afectate, cu scopul 
de a se evita excluziunea socială. Aceste 
teritorii trebuie definite cu precizie și 
trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările, 
nevoile și oportunitățile acestor teritorii și 
să identifice tipul de operațiuni necesare 
într-un mod care să asigure dezvoltarea 
coerentă a unor activități economice 
reziliente la schimbările climatice, care să 
fie compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european, ale Acordului 
de la Paris și ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție și care 
nu conduc la efecte de blocare sau la 
active blocate pot să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară până cel târziu în 
2050, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare și ocuparea forței 
de muncă ale diferitelor teritorii și 
rămânerea în urmă a celor mai defavorizate 
teritorii, precum și limitarea resurselor 
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necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

financiare ale statelor membre și ale 
teritoriilor și, pe de altă parte, necesitatea 
unui cadru coerent de punere în aplicare 
care să acopere mai multe fonduri ale 
Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin cetățenilor, 
activităților economice și teritoriilor care 
se confruntă cu probleme de 
sustenabilitate a resurselor energetice, de 
securitate energetică și de prețuri la 
energie în procesul de tranziție către o 
economie a Uniunii care să devină, până 
cel târziu în 20501a, justă, sustenabilă, 
neutră din punct de vedere climatic, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și pe deplin circulară. FTJ 
sprijină competitivitatea pe termen lung și 
coeziunea socială și regională a acestor 
teritorii.
____________
1a Cuvintele „cel târziu” ar trebui să se 
aplice de fiecare dată când este 
menționată data 2050 (în întregul text).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
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Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. El stabilește obiectivul specific al 
FTJ, acoperirea geografică și resursele 
acestuia, sfera de aplicare a sprijinului 
acordat în ceea ce privește obiectivul 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă menționat la 
[articolul 4 alineatul (2) litera (a)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], precum și 
dispoziții specifice pentru programare și 
indicatorii necesari pentru monitorizare.

2. El stabilește obiectivul specific al 
FTJ, acoperirea geografică și resursele 
acestuia, sfera de aplicare a sprijinului 
acordat în ceea ce privește obiectivul 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă menționat la 
[articolul 4 alineatul (2) litera (a)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], precum și 
dispoziții specifice privind programarea, 
criteriile transparente, precum și 
indicatorii de sustenabilitate necesari 
pentru monitorizare.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu obiectivele de politică 
de la articolul [4 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ 
contribuie la obiectivul specific unic de a 
permite regiunilor, municipalităților, 
agenților economici, angajaților și 
cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice, regionale și de mediu ale 
tranziției către o economie sustenabilă, 
neutră din punct de vedere climatic 
împreună cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, precum și 
cu obiectivele Acordului de la Paris.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină obiectivul privind 1. FTJ sprijină o tranziție justă pentru 
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investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre.

toți și obiectivul privind investițiile pentru 
creștere economică durabilă și locuri de 
muncă în toate statele membre, în special 
în regiunile care se bazează foarte mult pe 
minerit și pe arderea cărbunelui și a 
lignitului, conform articolelor 1 și 2. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele noi ale FTJ în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
pentru perioada 2021-2027 sunt de cel 
puțin 40 de miliarde EUR la prețurile din 
2018. Aceste resurse nu vor fi transferate 
din fondurile care intră sub incidența 
Regulamentului (UE).../... [noul RDC], în 
special din Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul social 
european (FSE +) sau Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR). Sub rezerva unei evaluări 
prealabile a impactului, FTJ este, pe cât 
posibil, majorat cu resurse proprii 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
inclusiv eventuale noi taxe, precum și cu 
alte resurse, în conformitate cu actul de 
bază aplicabil.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
cu 2 % pe an.

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
anual în funcție de inflația din Uniune.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
resurselor, inclusiv a oricăror resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I.

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act delegat, pentru a 
stabili defalcarea anuală a resurselor, 
inclusiv a oricăror resurse suplimentare 
menționate la alineatul (2), pentru fiecare 
stat membru, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în anexa I.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7. Beneficiarii 
fondurilor FTJ trebuie să respecte 
valorile fundamentale consacrate în 
tratatele Uniunii.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, 
care conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive și durabile în 
IMM-uri, inclusiv întreprinderi nou-
înființate, întreprinderi în curs de 
extindere, microîntreprinderi și 
înterprinzători, întreprinderi sociale, 
întreprinderi și cooperative de stat 
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regionale și locale;

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi și extinderea societăților deja 
existente, inclusiv a celor care se 
concentrează pe promovarea eficienței 
energetice și a surselor de energie 
regenerabile sau prin intermediul 
incubatoarelor de afaceri locale și 
regionale, al facilităților de colocare și al 
serviciilor de consultanță relevante pentru 
tranziția determinată de schimbările 
climatice;

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții durabile în activități de 
cercetare și inovare, inclusiv prin 
intermediul universităților și al centrelor 
de cercetare, și de promovare a transferului 
și adaptării unor tehnologii avansate și 
gata de comercializare;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri sociale pentru o 
energie la prețuri accesibile și durabilă, 
investiții pentru a reduce sărăcia 
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eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile;

energetică și poluarea aerului, investiții în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(inclusiv investiții în mobilitatea durabilă 
și în decarbonizarea sectorului 
transporturilor), în eficiența energetică 
(inclusiv în decarbonizarea clădirilor), în 
infrastructura de încărcare a vehiculelor 
electrice) și în energia din surse 
regenerabile (inclusiv investiții în sisteme 
de încălzire centralizată și în tehnologii de 
stocare), în rețele energetice precum 
rețelele inteligente și super-rețelele și 
investiții în interconectarea 
transfrontalieră a rețelelor de 
electricitate;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special în 
regiunile îndepărtate și în zonele rurale;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o 
mobilitate curată, inteligentă și la prețuri 
accesibile, inclusiv investiții în 
conectivitatea feroviară, care să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și la diversificarea 
soluțiilor de mobilitate;
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea, 
reconversia și decontaminarea siturilor și a 
terenurilor și instalațiilor industriale 
abandonate, în regenerarea terenurilor și 
a ecosistemelor, inclusiv pentru ca acestea 
să poată acționa ca absorbante de carbon, 
și în proiecte de reconversie, cu excepția 
măsurilor de prevenire și de remediere 
impuse de legislația UE și de cea 
națională privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător, în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește” consacrat 
la articolul 191 din TFUE;

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea 
generării de deșeuri și reducerea acestora, 
utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;

(g) investiții în conservarea, 
protejarea și refacerea biodiversității și a 
habitatelor naturale, inclusiv prin 
investiții în turismul ecologic în regiunea 
aflată în tranziție;

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) formarea profesională, 
perfecționarea, dobândirea de noi 
competențe și recalificarea lucrătorilor și a 
persoanelor care caută un loc de muncă, 
inclusiv consiliere, cu accent pe egalitatea 
de gen, pentru a garanta că aceștia 
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beneficiază de oportunități de angajare pe 
termen lung și de calitate fie în sectoarele 
orientate către viitor, care contribuie în 
mod direct la economia durabilă, neutră 
din punct de vedere climatic, fie în 
economia serviciilor de îngrijire și în 
sectoarele publice esențiale;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
punând accent mai ales pe egalitatea de 
gen;

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) orice altă activitate specifică 
convenită între autoritățile locale și 
regionale competente din teritoriul în 
cauză, statul membru și Comisia 
Europeană, care este în concordanță cu 
strategiile de dezvoltare locală și 
contribuie la tranziția către o economie a 
Uniunii neutră din punctul de vedere al 
emisiilor până cel târziu în 2050;

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) asistență tehnică. (k) asistență tehnică și servicii de 
consiliere, inclusiv pregătirea 
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documentelor de sprijin și de bază și a 
analizelor pentru investiții și pentru 
incubatoarele și pepinierele de proiecte la 
nivel local și național care aduc laolaltă 
finanțatorii și promotorii de proiecte;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE și cu normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat, stabilite la 
articolele 107 și 108 din TFUE, investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile, cu condiția ca:

(i) investițiile în cauză să facă obiectul 
unei analize a durabilității, pentru a se 
stabili dacă pot avea efecte negative 
asupra mediului, climei sau societății. În 
acest scop, întreprinderile pun la 
dispoziție informații fiabile pe baza unor 
modele care urmează să fie elaborate de 
Comisie;
(ii) aceste investiții să fi fost semnalate de 
regiunile aflate în tranziție ca fiind 
cruciale și să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă pe 
baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) literele (h) și (i) 
și dacă sunt necesare pentru punerea în 
aplicare a planului teritorial pentru o 
tranziție justă.

Amendamentul 43
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. FTJ urmărește să sprijine 
investițiile legate de tranziția ecologică 
care sunt viabile pe termen mediu și lung. 
Viabilitatea investițiilor este monitorizată 
în permanență de Comisie și de statul 
membru în cauză, în conformitate cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă stabilite în temeiul articolului 7.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea, întreținerea sau 
construirea de centrale nucleare, precum și 
gestionarea sau depozitarea deșeurilor 
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nucleare;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/201416 al 
Comisiei;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/201416 al 
Comisiei, și cu condiția ca aceste 
întreprinderi să fie neviabile pe termen 
mediu și lung, fără a aduce atingere 
întreprinderilor care pot beneficia de 
eventuala aplicare a Orientărilor privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate și a 
Cadrului temporar al Comisiei pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19, dacă acest cadru este 
prelungit după 2020;

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate direct sau 
indirect de producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul, 
transmiterea sau arderea combustibililor 
fosili, cu excepția investițiilor compatibile 
cu hidrogenul curat, biogazul și 
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biometanul, în limitele disponibilității 
durabile, în regiunile care depind în mare 
măsură de exploatarea minieră și de 
arderea cărbunelui și a lignitului, cu 
condiția ca aceste investiții:
(i) să contribuie la obiectivul privind 
atingerea neutralității climatice în 2050 al 
Uniunii prin accelerarea înlocuirii 
cărbunelui, lignitului, turbei sau a 
șisturilor bituminoase, fără a limita 
extinderea surselor de energie 
regenerabilă;
(ii) să fie justificate corespunzător de 
autoritatea competentă a statului membru 
în planul său teritorial pentru o tranziție 
justă;  și
(iii) să fie coerente cu legislația 
Uniunii, cu planurile energetice și 
climatice naționale, cu principiul 
eficienței energetice și să aibă un caracter 
tranzitoriu;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă.

(e) costurile legate de măsurile de 
prevenire sau de remediere a prejudiciilor 
de mediu care țin de răspunderea pentru 
mediul înconjurător a întreprinderii care 
provoacă prejudiciul, inclusiv curățarea, 
decontaminarea și reabilitarea siturilor, 
în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” consacrat la articolul 191 din 
TFUE;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cheltuielile pentru consumul de 
orice fel;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) investițiile întreprinderilor 
înregistrate pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) activitățile sau investițiile care 
prezintă un risc crescut de neviabilitate pe 
termen lung și o dependență de subvenții 
pentru a funcționa după faza inițială de 
extindere;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) orice altă investiție incompatibilă 
cu obiectivul neutralității climatice sau 
care conduce la efecte de blocare;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile sau activitățile economice în 
cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca 
parte a unui program sau a unei modificări 
a programului. Resursele programate 
trebuie să ia forma unuia sau mai multor 
programe specifice sau a uneia sau mai 
multor priorități din cadrul unui program.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor sau a activităților 
economice care au nevoie de sprijin 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție, cuprinsă în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, este 
justificată în mod corespunzător, iar planul 
respectiv este în concordanță cu planul 
național privind energia și clima al statului 
membru în cauză și cu măsurile ce 
urmăresc îndeplinirea obiectivelor 
climatice ale Uniunii până în 2030.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele care pot fi 
transferate voluntar în conformitate cu 
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Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate 
către prioritatea FTJ este egal cu 
valoarea sprijinului acordat de JTF 
acestei priorități înmulțită cel puțin cu 
1,5, dar nu depășește această valoare 
înmulțită cu 3.

articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC].

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele eligibile finanțate în 
cadrul Fondului pentru o tranziție justă 
care contribuie la obiectivul specific 
prevăzut la articolul 2 pot beneficia de 
până la 75 % din costurile relevante sau 
de un procent mai mare în caz de 
recesiune economică gravă.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate 
în cea mai mare măsură pe baza 
impactului economic și social al tranziției, 

1. În fiecare stat membru, autoritățile 
competente întocmesc, împreună cu 
autoritățile regionale și locale competente 
și în deplină cooperare cu toate părțile 
interesate relevante din teritoriile vizate, 
menționate la alineatul (3) de la prezentul 
articol, cu asistența BEI, dacă este 
necesar pentru a asigura 
complementaritatea cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, 
unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care acoperă unul 
sau mai multe teritorii afectate 
corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
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în special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile care au 
nevoie de sprijin suplimentar pentru 
realizarea tranziției economice, sociale, 
energetice și de mediu, în special în ceea 
ce privește pierderile estimate de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În mod ad-hoc, FTJ ar trebui să 
sprijine regiunile care trec printr-o criză 
economică neprevăzută ce decurge din 
acțiuni de combatere a schimbărilor 
climatice, pentru a permite să se 
reacționeze corespunzător la situațiile de 
criză care pot apărea în contextul 
tranziției, în special prin măsuri de 
politică a pieței forței de muncă în 
domeniul recalificării și al reducerii 
concedierilor. Acest lucru urmărește să 
asigure că regiunile pot primi sprijin 
chiar dacă nu sunt etichetate în prealabil 
ca regiuni afectate.
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național, regional și local către 
realizarea, până în 2050, cel târziu, a unei 
economii durabile, neutre din punct de 
vedere climatic și reziliente în fața 
schimbărilor climatice, eficiente în 
utilizarea resurselor și pe deplin circulare, 
care să includă un calendar clar pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili 
sau a industriilor mari generatoare de 
gaze cu efect de seră în teritoriile vizate și 
etapele principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”) și cu Regulamentul (UE) 
.../...[noua Lege europeană a climei];

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai 
mare măsură de procesul de tranziție 
menționat la litera (a) și care urmează să 
fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu 
alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor sau a activităților economice 
ori a cetățenilor care au nevoie de sprijin 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție menționat la litera (a) și care 
urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de (c) o evaluare a provocărilor legate de 
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tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

tranziție cu care se confruntă teritoriile 
care au nevoie de sprijin suplimentar 
pentru tranziție, inclusiv impactul social, 
economic, de mediu și de gen al tranziției 
către o economie durabilă și neutră din 
punct de vedere climatic, ținând totodată 
seama de obiectivele Pilonului european 
al drepturilor sociale și ale Agendei 2030 
a ONU; această evaluare va identifica, de 
asemenea, numărul potențial de locuri de 
muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră ori a altor activități afectate 
de tranziția Uniunii la neutralitatea 
climatică în aceste teritorii sau orice altă 
transformare socioeconomică structurală 
necesară pentru a urmări obiectivele 
tranziției;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a combate impactul social, 
economic, demografic, de mediu, asupra 
independenței energetice și de gen al 
tranziției către o economie durabilă, neutră 
din punct de vedere climatic și competitivă 
până în 2050;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
angajamente, strategii și planuri naționale, 
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teritoriale; regionale, teritoriale sau relevante ale 
Uniunii;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, a modului în care vor fi puse 
în practică măsuri eficace de monitorizare 
și evaluare și a organelor de conducere 
responsabile care supraveghează planul;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o listă a părților interesate 
relevante menționate la alineatul (3), 
precum și o descriere a modului în care 
aceste părți interesate urmează să fie 
consultate în teritoriul în cauză;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției;

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției 
și la facilitarea acesteia, precum și 
obiective de etapă clare pentru 
competitivitatea pe termen lung și 
creșterea durabilă a regiunilor afectate;
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o descriere a modului în care 
viabilitatea pe termen mediu și lung a 
investițiilor menite să finanțeze tranziția 
climatică va fi monitorizată încontinuu;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât cele menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a), o listă 
cât mai exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 

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

climatic și rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, eficientă în utilizarea resurselor 
și pe deplin circulară și conduc la o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră care se situează cu mult sub 
nivelurile de referință pertinente stabilite 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE și cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru protejarea 
unui număr semnificativ de locuri de 
muncă;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Pregătirea, elaborarea, punerea în 
aplicare și evaluarea planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă se realizează cu 
implicarea tuturor părților interesate 
relevante, a partenerilor economici și 
sociali, a reprezentanților societății civile, 
a experților, a instituțiilor de formare și 
cercetare, a patronatului, inclusiv din 
sectoarele industriale afectate, a 
grupurilor lucrătorilor și a organizațiilor 
de la nivelul comunităților, precum și a 
altor părți interesate relevante, printr-o 
consultare și o participare semnificative 
ale publicului, în conformitate cu articolul 
[6] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă și documentele relevante privind 
selectarea operațiunilor se pun la 
dispoziția publicului.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Planurile oferă ocazia de a 
consolida și mai mult economiile locale 
reziliente, lanțurile de aprovizionare 
locale și eforturile de relocalizare.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
sunt în concordanță cu strategiile teritoriale 
menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu angajamentul 
asumat de Uniune în conformitate cu 
Acordul de la Paris de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, care 
ar trebui să includă indicatorii de 
durabilitate prevăzuți de Regulamentul 
(UE) 2019/2088, valorile de referință se 
stabilesc la zero. Obiectivele de etapă 
stabilite pentru 2024 și țintele stabilite 
pentru 2029 sunt cumulative. Țintele nu se 
revizuiesc după aprobarea de către Comisie 
a cererii de modificare a programului 
depuse în temeiul articolului [14 alineatul 
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(2)] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia înființează o Platformă 
pentru o tranziție justă pentru a permite 
schimburile de bune practici în toate 
regiunile și sectoarele afectate. Detaliile 
privind funcționarea platformei 
respective, inclusiv componența acesteia, 
bugetul și mecanismele de guvernanță se 
adoptă prin un act de punere în aplicare.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [75]%, aceasta 
efectuează corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 2. Competența de a adopta acte 
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delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

delegate menționată la articolul 3 alineatul 
(3) și la articolul 8 alineatul (4) se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării acestui 
termen, Parlamentul European și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) și al articolului 8 
alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării acestui termen, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Clauza de revizuire

Cel târziu până la încheierea evaluării la 
mijlocul perioadei a următorului cadru 
financiar multianual, Comisia revizuiește 
punerea în aplicare a FTJ și apreciază 
dacă este oportun să se modifice domeniul 
de aplicare al acestuia, în concordanță cu 
posibilele modificări ale Regulamentului 
2020/... [Regulamentul privind 
taxonomia], cu obiectivele privind clima 
ale Uniunii, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2020/ ... [Legea 
europeană a climei], și cu evoluția punerii 
în aplicare a Planului de acțiune privind 
finanțarea creșterii durabile. Pe baza 
acestor elemente, Comisia transmite un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului, care poate fi însoțit de 
propuneri legislative.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 20 % din alocările totale. 
Sumele care depășesc 20 % din alocările 
totale pentru fiecare stat membru sunt 
redistribuite în mod proporțional cu 
alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință;
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (a) - punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar pentru 
încetarea sau reducerea activităților 
precum extracția de cărbune și lignit sau 
producția de energie electrică pe bază de 
cărbune.

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar clar 
pentru eliminarea treptată, până cel târziu 
în 2050, a combustibililor fosili sau a 
industriilor mari generatoare de gaze cu 
efect de seră în teritoriile vizate.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social, a celui legat de gen și teritorial al 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
câmp de text [12000]

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea activităților economice și a 
sectoarelor industriale afectate, făcând 
distincția între:

Identificarea activităților economice și a 
sectoarelor industriale afectate, făcând 
distincția între:

- sectoarele în declin, care ar urma să își 
înceteze sau să își reducă în mod 
semnificativ activitățile legate de tranziție, 

- sectoarele în declin, care ar urma să își 
înceteze sau să își reducă în mod 
semnificativ activitățile legate de tranziție, 
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inclusiv un calendar corespunzător; inclusiv un calendar clar corespunzător;

- sectoarele în transformare, care ar urma 
să fie supuse unei transformări a 
activităților, a proceselor și a producției.

- sectoarele în transformare, care ar urma 
să fie supuse unei transformări a 
activităților, a proceselor și a producției.

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de 
sectoare:

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de 
sectoare:

- pierderile de locuri de muncă și nevoile 
de recalificare preconizate, ținând seama 
de previziunile privind competențele;

- pierderile de locuri de muncă și nevoile 
de recalificare preconizate, ținând seama 
de previziunile privind competențele și de 
perspectiva de gen;

- potențialul de diversificare economică și 
oportunitățile de dezvoltare.

- potențialul de diversificare economică și 
oportunitățile de dezvoltare, inclusiv 
perspectiva de gen.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a. Consultarea cu părțile interesate 
Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera 
(fa) 
- lista părților interesate vizate care au 
fost consultate, inclusiv a partenerilor 
economici și sociali, a reprezentanților 
societății civile și a experților consultați în 
regiunea/țara în cauză; 

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (g)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tipurile de operațiuni preconizate și 
contribuția estimată a acestora la atenuarea 
impactului tranziției climatice

- tipurile de operațiuni preconizate, 
viabilitatea și contribuția estimată a 
acestora la atenuarea impactului tranziției 
climatice
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (h)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile:

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile:

- o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

- o listă orientativă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (i)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

- o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă

- o listă orientativă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz (*): Mounir Satouri

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 57 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lumea se confruntă cu o criză ecologică inevitabilă. Uniunea Europeană își demonstrează 
hotărârea de a folosi mijloace bugetare concrete pentru tranziția verde necesară a economiei 
sale, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă (FTJ) și prin angajamentul său de a 
realiza neutralitatea climatică în Europa până în 2050. Uniunea se angajează să își sprijine 
populația pe parcursul acestor schimbări și să își ajute teritoriile să profite de șansa comună de 
a construi un viitor sustenabil și just.

În această perioadă, în care pandemia de COVID-19 evidențiază fragilitatea modelelor noastre 
de dezvoltare, garanțiile europene sunt și mai necesare. Crizele care ne amenință societățile nu 
sunt antagonice, ci se consolidează reciproc, adâncind inegalitățile și favorizând izolarea. Prin 
urmare, arsenalul legislativ european trebuie să consolideze capacitățile Uniunii Europene de 
a răspunde la aceste crize.

Cetățenii noștri sunt conștienți că este absolut necesar să reacționăm împreună, prin 
colaborare, la provocările epocii noastre. 82 % dintre europeni sunt, astfel, în favoarea 
sprijinului financiar pentru tranziția energetică1. Consecințele schimbărilor climatice nu mai 
lasă loc de îndoială, supraviețuirea noastră depinde de capacitatea noastră colectivă de a ne 
transforma stilul de viață.

Politica noastră energetică, economică, socială și de mediu trebuie să urmeze direcția istoriei. 
Pactul verde european2 arată că Uniunea Europeană refuză să rămână pasivă în fața 

1 A doua ediție a sondajului BEI privind schimbările climatice, realizat în parteneriat cu Institutul BVA, publicat 
la 13 martie 2020. 
2 Pactul verde european din 11 decembrie 2019.
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transformărilor din lume și sprijină capacitatea teritoriilor de a fi actori ai schimbării. Planul 
de investiții pentru o Europă durabilă3 are rolul de a dezvolta Mecanismul pentru o tranziție 
justă (MTJ), care va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 
2021-2027 pentru regiunile cele mai afectate de tranziția către o economie verde.

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Fondului pentru o tranziție justă4 este primul dintre cei trei piloni ai MTJ. Acesta reprezintă 
un sprijin consolidat al UE, care nu este sinonim cu granturi necondiționate acordate statelor 
membre. Respectarea angajamentelor asumate de acestea în materie de climă reprezintă 
garanția necesară pentru o politică europeană coerentă, credibilă și eficace.

În fața crizelor economice, dar și sociale, teritoriile care au cea mai mare nevoie de tranziție 
nu pot fi lăsate deoparte în secolul XXI. Ele sunt importante pentru proiectul european, care 
trebuie acum să creeze o convergență între culturile și forțele lor, conducând la o dinamică de 
proiect care să pună în mișcare o schimbare sistemică favorabilă incluziunii. FTJ dovedește 
această ambiție, completând ceilalți doi piloni ai MTJ, care trebuie, de asemenea, să se aplice 
în parte acestor teritorii. Scopul său este să sprijine îndeaproape populațiile, pentru a le 
permite să activeze pârghii de rezistență, și să nu lase niciun teritoriu de izbeliște.

Pentru ca teritoriile și populațiile acestora să poată transforma tranziția în ocazia de a avea un 
viitor mai bun, raportorul subliniază trei dimensiuni esențiale pentru a acompania FTJ.

În primul rând, pentru a se asigura că este utilizat efectiv „just”, FTJ va trebui să se 
concentreze în principal asupra ființelor umane și a bunăstării sociale. Efectele acestui fond 
vor trebui să fie palpabile pentru populație și vizibile în teritoriu. Acest lucru poate fi realizat 
prin politici active în domeniul pieței forței de muncă (educație, formare, sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi, pentru mobilitate etc.), precum și prin anumite măsuri pasive de 
sprijin (finanțarea deficitului de pensii).

În al doilea rând, fondul trebuie să fie orientat către crearea condițiilor pentru o economie 
durabilă în teritoriu. Orice investiție realizată de fond va trebui să ia în considerare aspectele 
legate de protecția socială și de protecția mediului.

În cele din urmă, fondul ar trebui să sprijine măsurile de „infrastructură socială” care ajută 
teritoriile în tranziție să rămână dinamice, comunitare și solidare (asistență medicală, locuințe 
etc.). Dincolo de infrastructura fizică, consolidarea capacității părților interesate locale de a 
participa la tranziție este esențială pentru a asigura accesul la fond.

Raportorul consideră că acest FTJ este o Fabrică europeană de tranziții5. Succesul dinamicii 
schimbării și a transformării teritoriilor depinde de implicarea populației în definirea 
strategiilor, de implicarea conștientă a asociațiilor și a structurilor care desfășoară proiecte 
locale. Desfășurarea tranziției verzi a unui teritoriu înseamnă, în primul rând, aplicarea unor 
politici publice care urmăresc modificările realității și conduc la apariția unor soluții pe teren.

Cu Fondul pentru o tranziție justă, regiunile, cetățenii și întreprinderile au șansa de a 

3 COM(2020) 21, 14 ianuarie 2020.
4 COM(2020) 22, 14 ianuarie 2020.
5 Conform modelului de tranziție dezvoltat la Loos-en-Gohelle, Franța,
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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transforma tranziția într-un succes.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12 , 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris cu scopul de a limita creșterea 
temperaturii globale la sub 1,5 °C și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice, precum și Pilonul 
european al drepturilor sociale. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul verde european („Pactul verde 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda provocările economice și sociale 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, bazată pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei și circulară, cât 
mai curând posibil și până cel târziu 
în 2050, precum și pentru a oferi ajutor și 
asistență regiunilor și persoanelor 
europene printr-un sprijin economic, 
social și la nivelul pieței forței de muncă, 
pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.
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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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități 
și provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

(2) Tranziția către o economie 
circulară, bazată pe surse regenerabile de 
energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al energiei 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii, iar 82 % 
dintre europeni solicită sprijin financiar 
specific. La data de 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a aprobat obiectivul de 
a realiza o Uniune neutră din punct de 
vedere climatic până cel târziu în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. Lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a degradării mediului este o 
provocare care ar putea fi transformată în 
oportunități pentru toți pe termen mediu și 
lung, dacă este concepută într-un mod 
echitabil din punct de vedere social și 
dacă nimeni nu este lăsat în urmă. Nu 
toate regiunile și statele membre își încep 
tranziția necesară și extrem de urgentă de 
la același nivel sau au aceeași capacitate de 
reacție, date fiind caracteristicile lor 
istorice, economice și culturale. Unele 
state membre sunt mai avansate în 
realizarea tranziției verzi, iar tranziția 
implică un impact social, cultural, asupra 
pieței muncii și economic mai larg pentru 
regiunile care se bazează în mare măsură 
pe combustibili fosili - gaze, cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase - și 
locuitorii lor, și/sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră și alte 
sectoare mari consumatoare de energie, 
cum ar fi siderurgia, industria cimentului, 
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industria chimică, industria sticlei și 
sectorul transporturilor, precum și pentru 
furnizorii de produse și pentru prestatorii 
de servicii din aceste regiuni. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și contribuie la inegalitatea 
socială și la disparități tot mai mari între 
regiuni, teritoriile de peste mări și statele 
membre, ceea ce este în detrimentul 
valorilor fundamentale ale Uniunii. Prin 
urmare, este extrem de important să se 
acorde sprijin urgent regiunilor și 
actorilor a căror contribuție este esențială 
pentru a asigura o tranziție justă rapidă în 
conformitate cu obiectivele Uniunii în 
materie de climă, astfel încât să se evite 
adâncirea decalajului. Trebuie acordată o 
atenție deosebită zonelor de nivel NUTS 3 
cu o populație sub 12,5 locuitori/km2 sau 
cu o scădere anuală medie a populației de 
mai mult de -1 % în perioada 2007-2017.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie favorabilă incluziunii, sustenabilă din 
punct de vedere social și acceptabilă 
pentru toți, acordând o atenție deosebită 
respectării principiilor stabilite în Pilonul 
european al drepturilor sociale. Prin 
urmare, atât Uniunea, cât și statele 
membre, precum și diferiții actori 
regionali și locali ar trebui să țină seama 
de implicațiile sale sociale, economice și 
asupra pieței muncii încă de la început, 
precum și de impactul crizei provocate de 
coronavirus, și să utilizeze toate 
instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative și a le consolida pe 
cele pozitive, cum ar fi crearea de noi 
locuri de muncă decente și durabile sau 
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îmbunătățirea calității aerului. Bugetul 
Uniunii ar trebui să fie proporțional cu 
această tranziție, iar următorul CFM ar 
trebui să permită realizarea ambițiilor 
Uniunii și să permită o alocare a 
Fondului pentru o tranziție justă (FTJ) 
fără revizuirea în sens descendent a 
alocărilor pentru politicile existente ale 
Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Uniunea ar 
trebui să acompanieze și să sprijine 
regiunile, nivelurile subregionale, actorii 
locali și locuitorii în procesul tranziției 
către neutralitatea climatică a Uniunii și 
către locuri de muncă sustenabile prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei și al 
obiectivelor sociale, economice și de 
coeziune la toate nivelurile relevante, 
luând în considerare investițiile cu impact 
social și vizând teritoriile și grupul de 
persoane care au cea mai mare nevoie de 
sprijin pentru a realiza tranziția.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie (5) Prezentul regulament instituie FTJ, 
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Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
nu este numai de a atenua efectele 
negative ale tranziției climatice și de a 
sprijini acțiunile care vizează o tranziție 
corectă și eficientă către o economie 
neutră din punctul de vedere al climei, ci 
și de a crea și consolida efectele viitoare 
pozitive, oferind sprijin pentru cele mai 
afectate teritorii, care includ țările și 
teritoriile de peste mări, precum și 
populația și, în special, lucrătorii vizați, 
pentru a asigura coeziunea socială, 
teritorială și economică. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie la 
facilitarea și catalizarea tranziției prin 
crearea de noi oportunități sustenabile de 
angajare, prin atenuarea consecințelor 
sociale negative și prin finanțarea 
diversificării, sustenabilității și 
modernizării economiei locale, prevenind 
precaritatea socială și promovarea 
mediilor economice instabile. Acest lucru 
se reflectă în obiectivul specific al FTJ, 
care este stabilit la același nivel și 
menționat împreună cu obiectivele de 
politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Pactului verde european de a 
crea oportunități pentru un continent mai 
prosper și mai favorabil incluziunii, dar și 



RR\1210220RO.docx 135/343 PE648.609

RO

în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

mai sănătos și mai verde, FTJ trebuie să 
ofere o contribuție esențială la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei și să 
accelereze tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
bazată pe surse regenerabile, foarte 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei și circulară, cât 
mai curând posibil și până cel târziu 
în 2050. Finanțarea din partea FTJ ar 
trebui să fie condiționată de acceptarea 
obiectivului de neutralitate climatică al 
Uniunii până în 2050 cel târziu, precum și 
de obiectivele intermediare. Resursele din 
pachetul financiar al FTJ sunt suplimentare 
și se adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 25 
% din cheltuielile bugetului Uniunii pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate în mod voluntar din 
FEDR și FSE+ vor contribui integral la 
atingerea acestui obiectiv, în conformitate 
cu principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, precum și a 
investițiilor naționale și regionale și a 
capitalului privat și nu trebuie în niciun 
caz să înlocuiască aceste investiții. Prin 
urmare, următorul CFM ar trebui să fie 
ambițios și să permită atingerea 
obiectivelor stabilite. Finanțarea din 
partea FTJ nu trebuie, în nici un caz, să 
fie în detrimentul altor fonduri existente. 
FTJ ar trebui să sprijine tranziția către o 
economie verde, în special în regiunile 
cele mai dependente de cărbune și de alți 
combustibili nesustenabili, și să 
contribuie la o nouă politică de coeziune 
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sustenabilă, care să vizeze modele verzi și 
orientate spre viitor de ocupare a forței de 
muncă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și 
nu dispun de mijloacele financiare necesare 
în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic nu reprezintă 
numai o provocare, ci și o oportunitate 
uriașă pentru toate statele membre, actorii 
publici și privați, regionali și locali. Va fi 
necesar un sprijin suplimentar pentru 
acele regiuni, inclusiv din zonele 
îndepărtate, care încă se bazează în mare 
măsură pe combustibilii fosili sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră care trebuie eliminate 
treptat și/sau modernizate pentru 
realizarea tranziției către neutralitatea 
climatică, precum și pe o forță de muncă 
ce necesită perfecționare și asistență 
pentru a găsi locuri de muncă în sectoare 
verzi, și nu dispun de mijloacele financiare 
necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ 
trebuie să acopere întreaga Uniune, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte măsura în care regiunile 
se bazează inițial pe activități 
nesustenabile și capacitatea lor de a 
finanța investițiile necesare pentru a 
efectua tranziția către neutralitatea 
climatică, cât mai curând și cel târziu 
până în 2050, inclusiv promovarea unor 
alternative la economia bazată pe 
combustibili fosili printr-o economie 
circulară, care să ofere oportunități 
pentru noi locuri de muncă, o dezvoltare 
economică regională, o mai bună 
coeziune teritorială și stimularea 
economiilor rurale locale.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare 
a nivelului de ocupare a forței de muncă. 
În ceea ce privește transformarea 
sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de 
gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă, de mediu și în 
domeniul social, inclusiv a principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
precum și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite. Lista investițiilor trebuie să acorde 
prioritate celor care sprijină oamenii, 
inovarea socială, economiile locale și o 
piață a muncii care creează locuri de 
muncă decente și care sunt sustenabile pe 
termen mediu și lung, ținând seama de 
toate obiectivele Pactului verde european, 
protejând, menținând și consolidând 
capitalul natural al Uniunii și 
îmbunătățind sănătatea și bunăstarea în 
raport cu riscurile și impacturile legate de 
mediu. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, bazată 
pe surse regenerabile de energie, foarte 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei și circulară, cât 
mai curând și cel târziu până în 2050. 
Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă, gaze, petrol și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, precum și 
pentru sectoarele indirecte, cum ar fi 
furnizorii de produse și prestatorii de 
servicii care ar putea fi, de asemenea, 
afectați de declinul acestor producții, 
sprijinul trebuie să fie corelat cu o 
condiționalitate puternică legată de 
strategia treptată de încetare a activității. 
Acest sprijin ar trebui să fie definit în mod 
clar în planul teritorial de tranziție justă și 
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vedere climatic și circulară. ar trebui să fie condiționat de crearea de 
locuri de muncă de calitate și de progres 
social, precum și de garantarea rezilienței 
economiei locale pentru a depăși 
eventualele pierderi de locuri de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
cel târziu în 205013, menținând și 
îmbunătățind în același timp competențele 
și drepturile angajaților și evitând 
degradarea mediului. Aceste investiții ar 
trebui, de asemenea, să permită 
finanțarea expertizei și a analizelor în 
sprijinul IMM-urilor pe deplin 
transformate, pentru ca acestea să își 
păstreze lucrătorii perfecționați și 
recalificați. De asemenea, este necesar să 
se acorde o atenție deosebită implementării 
principiului eficienței energetice înainte 
de toate în deciziile privind investițiile, 
precum și sectoarelor verzi, cum ar fi cele 
care implică surse regenerabile de 
energie, mobilitatea inteligentă, lupta 
împotriva sărăciei energetice, investițiile 
cu impact social sau alte sectoare care 
sprijină, promovează și stimulează 
eficiența resurselor și economia circulară. 
Aceste investiții ar trebui să sprijine, de 
asemenea, crearea de comunități ale 
inovării bazate pe cunoaștere, cu accent 
pe digitalizare și cercetare, și Institutul 
European de Inovare și Tehnologie, 
reunind centre de cercetare, antreprenori, 
universități și administrații locale și 
regionale, pentru a contribui la obiectivul 
unei tranziții inteligente și sustenabile. 
Aceste măsuri ar trebui să sporească 
crearea de locuri de muncă verzi, durabile 
și decente, să atenueze consecințele 
sociale negative și să accelereze tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară până cel târziu 
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în 2050.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui să fie, de asemenea, 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
proiecte sociale și din domeniul educației, 
sănătății și culturii, acordând o atenție 
deosebită regiunilor dependente de o 
economie cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon și afectate de tranziția structurală 
către o economie circulară, eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
Inegalitatea de șanse din regiunile 
eligibile afectează în special accesul la 
educație, cultură, comunitate, sănătate și 
servicii sociale. Dezvoltarea unei 
comunități locale puternice, prin reunirea 
diferitelor generații, precum și integrarea 
grupurilor vulnerabile în societate, fără 
niciun fel de discriminare, pot spori 
oportunitățile economice și asigura 
tranziții echitabile pentru toți. În acest 
scop, inovarea socială trebuie susținută, 
în special în ceea ce privește educația și 
îngrijirea copiilor preșcolari, structurile 
educaționale, locuințele pentru studenți și 
echipamentele digitale, precum și 
serviciile de sănătate și noul model de 
îngrijire, inclusiv îngrijirile în clinici, în 
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spitale sau în comunități. Acest lucru ar 
permite să se asigure că persoanele care 
locuiesc în regiunile de tranziție au acces 
la servicii publice și la servicii de interes 
general de înaltă calitate, care sunt 
esențiale pentru dezvoltarea economică 
locală și pentru economia socială de 
piață, pentru a sprijini o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social, care 
să nu lase pe nimeni în urmă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a proteja persoanele care 
sunt cele mai susceptibile de a solicita 
sprijin pentru a realiza tranziția climatică, 
FTJ trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, acordând o atenție deosebită 
persoanelor celor mai vulnerabile, astfel 
cum sunt definite în [Regulamentul 
FSE+], și persoanelor celor mai 
îndepărtate de piața muncii (cum ar fi 
șomerii de lungă durată, persoanele 
sărace încadrate în muncă sau tinerii care 
sunt NEET), pentru a le ajuta să se 
adapteze la noi oportunități de angajare, 
atingând obiectivul echilibrului de gen în 
toate sectoarele, precum și oferind politici 
active privind piața forței de muncă și 
privind competențele, care să vizeze 
sectoare și locuri de muncă orientate spre 
viitor, care să asigure oportunități de 
învățare pe tot parcursul vieții și să 
respecte principiul remunerației egale 
pentru muncă egală, asistență celor vizate 
de tranziție, consiliere, formare și 
asistență personalizată pentru toate 
categoriile de persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, asigurând accesul egal 
pentru toate grupurile de persoane, fără 
nicio discriminare, acordând o atenție 
deosebită tinerilor și incluziunii lor active 
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pe piața muncii. În această privință, 
oportunitățile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru lucrători 
ar trebui să fie oferite într-un interval de 
timp adecvat, înainte ca ei să ajungă la 
șomaj. Eforturile trebuie să se 
concentreze pe revitalizarea economică a 
regiunilor afectate, în special prin 
formule de recalificare și printr-o 
cooperare strânsă între autoritățile 
naționale, regionale și locale ale statelor 
membre învecinate, pentru a atinge 
întregul potențial al pieței transfrontaliere 
a forței de muncă, în deplină coerență cu 
Fondul de ajustare la globalizare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că implementarea 
priorităților finanțate din FTJ contribuie 
la respectarea și promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Evaluările au arătat importanța luării în 
considerare a obiectivelor referitoare la 
aspectul egalității de gen în toate 
dimensiunile și în toate etapele proceselor 
de pregătire, monitorizare, implementare 
și evaluare a programelor operaționale, în 
timp util și în mod consecvent, 
asigurându-se, în același timp, că se iau 
măsuri specifice de promovare a egalității 
de gen și a principiului remunerației 
egale pentru muncă egală, a 
independenței economice a femeilor, a 
educației, a perfecționării competențelor 
și a reintegrării femeilor care sunt victime 
ale violenței pe piața forței de muncă și în 
societate.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) FTJ are un rol important de jucat 
în atenuarea consecințelor sociale în 
afara economiei și nu ar trebui să fie un 
simplu instrument de investiții în afaceri. 
Tranziția creează o mare presiune asupra 
regiunilor afectate și a locuitorilor lor. 
Printre riscuri se numără nu numai 
pierderea de locuri de muncă, ci și 
pierderea de venituri fiscale locale, 
precum și migrația forței de muncă, care 
îi lasă în urmă pe tineri și pe cei în vârstă 
și poate conduce la oprirea anumitor 
servicii (în special în ceea ce îi privește pe 
mineri), și, prin urmare, investițiile în 
infrastructura socială pentru a asigura un 
nivel ridicat de servicii pentru locuitori și 
a contrabalansa pierderea de servicii 
reprezintă o componentă cheie pentru 
asigurarea unei tranziții echitabile din 
punct de vedere social, care să nu lase pe 
nimeni în urmă. FTJ ar trebui, în special, 
să ia măsuri de prevenire a unei recesiuni 
pentru a garanta că populația locală 
aprobă schimbarea și că actorii 
comunităților locale, infrastructura legată 
de serviciile de sănătate, serviciile sociale 
și democrația locală beneficiază de 
îmbunătățiri.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 

(12) Pentru a consolida diversificarea și 
reconversia teritoriilor care necesită 
sprijin suplimentar pentru realizarea 
tranziției, FTJ trebuie să ofere sprijin 
pentru investiții productive, cu potențial de 
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investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

creare de locuri de muncă în IMM-uri 
verzi și sustenabile, și în special în 
întreprinderi noi și întreprinderi active în 
sectorul inovației sociale. Investițiile 
productive trebuie înțelese ca investiții în 
active imobilizate sau necorporale ale 
întreprinderilor în vederea producerii de 
bunuri și servicii, contribuind astfel la 
formarea brută de capital și la locuri de 
muncă verzi, decente și sustenabile. 
Obiectivul trebuie să fie acela de a crea 
locuri de muncă decente și sustenabile în 
sectoare orientate spre viitor și de a 
permite incluziunea socială, recunoscând, 
prețuind și îmbunătățind competențele și 
educația resurselor umane locale. Pentru 
alte întreprinderi decât IMM-urile, 
investițiile productive trebuie sprijinite 
numai dacă sunt necesare pentru atenuarea 
pierderilor de locuri de muncă generate de 
tranziție și dacă sprijină obiectivul general 
al fondului, și anume acela de a accelera 
tranziția către o economie circulară, 
neutră din punct de vedere climatic, 
bazată pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
folosirii resurselor și al energiei, prin 
crearea sau sprijinirea adaptării unui 
număr semnificativ de locuri de muncă, și 
dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt 
rezultatul acesteia, în mod pe deplin 
coerent cu Fondul de ajustare la 
globalizare. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise cu 
condiția să contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic cel târziu până în 2050 și să se 
situeze cu mult sub nivelul de referință 
relevant stabilit pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14, 
și cu condiția să ducă la protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă 
decente și sustenabile. Orice astfel de 
investiție trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă și trebuie să fie 
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sustenabilă și coerentă cu principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne 
și politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE. Tranziția inițiată de Pactul 
verde european trebuie să aducă beneficii 
tuturor și nu să adâncească inegalitățile, 
acordând o atenție deosebită zonelor 
rurale și dificultăților economice 
semnificative ale acestora, în special 
pentru tineri.

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau 
mai multe priorități specifice din cadrul 
unui program sprijinit de Fondul 
european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), de Fondul social european 

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să se impună elaborarea 
unui program independent al FTJ. În 
conformitate cu articolul 21a din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele 
FTJ ar putea fi consolidate în mod 
voluntar printr-o finanțare complementară 
din partea FEDR și a FSE+, cărora ar 
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Plus („FSE+”) sau de Fondul de 
coeziune. În conformitate cu articolul 21a 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele FTJ trebuie consolidate printr-o 
finanțare complementară din partea FEDR 
și a FSE+. Sumele transferate de la FEDR 
și FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

trebui să li se acorde resurse suplimentare 
în acest scop. Sumele transferate de la 
FEDR și FSE+ ar trebui să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă și cu obiectivul acelor 
fonduri. În conformitate cu obiectivul de 
simplificare, punerea în aplicare a FTJ 
nu ar trebui să genereze sarcini 
administrative excesive.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare și 
lansarea efectivă și măsurabilă a unui 
proces de tranziție pe un teritoriu specific, 
care trebui să fie sprijinit pentru a-și 
elimina treptat dependența de activități 
nesustenabile, pentru a realiza o economie 
neutră din punct de vedere climatic până 
în 2050 cel târziu. În această privință, 
regiunile beneficiare din statele membre 
trebuie să elaboreze, cu sprijinul Comisiei, 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă. 
La elaborarea planurilor de tranziție 
justă, regiunile beneficiare ar trebui să 
consulte părțile interesate relevante, 
inclusiv autoritățile locale și regionale, în 
conformitate cu principiile 
parteneriatului, actorii locali și regionali, 
cum ar fi întreprinderile locale existente 
și în special IMM-urile și subcontractanții 
infrastructurilor energetice mari, 
societatea civilă, partenerii sociali și 
comunitățile locale în cauză. Planurile de 
tranziție justă trebuie să descrie în detaliu 
procesul de tranziție, inclusiv măsurile de 
creare a unor locuri de muncă cu impact 
socio-economic, perfecționarea și 
recalificarea profesională și investițiile în 
infrastructura socială locală, cel puțin în 
conformitate cu obiectivele planurilor lor 
naționale privind energia și clima, Pilonul 
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european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite. În acest 
scop, Comisia trebuie să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici la 
nivelul tuturor actorilor și al tuturor 
sectoarelor în cauză. Platforma existentă 
ar trebui să fie utilizată pe deplin pentru 
faza de planificare, pentru a disemina cele 
mai bune practici. Pentru a dezvolta 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă, 
este necesară o abordare cuprinzătoare 
care să țină seama de repercusiunile 
asupra zonelor de locuit învecinate, 
inclusiv asupra celor aflate dincolo de 
frontiere.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a asigura eficacitatea pe 
termen lung și efectele pozitive ale 
tranziției și ale FTJ, colectarea datelor va 
fi necesară pentru a anticipa mai bine 
competențele necesare în toate sectoarele 
și în industrie pentru adaptarea la 
schimbările impuse de o nouă economie 
verde și, în special, pentru a realiza 
modele privind efectele pe care scenariile 
de decarbonizare le pot avea asupra 
ocupării forței de muncă, precum și 
monitorizare prin indicatori adecvați de 
sustenabilitate socială.

Amendamentul 18
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau 
FTJ, după caz) care sunt aprobate de 
Comisie.

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice actorii și 
localitățile cele mai afectate, în care 
trebuie concentrat sprijinul FTJ, și să 
descrie acțiunile specifice care urmează să 
fie întreprinse pentru a ajunge la o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, până în 2050 cel târziu. În 
special, planurile de tranziție justă ar 
trebui să identifice închiderea instalațiilor 
care implică producția de combustibili 
fosili, alte activități care generează emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră, sau 
activități ale căror produse industriale 
finale sunt afectate direct de tranziția 
către neutralitatea emisiilor de dioxid de 
carbon, precum și nevoia de asistență 
pentru perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și, de asemenea, pentru 
furnizori și prestatori de servicii care 
depind în mare măsură de aceste 
industrii, precum și un plan detaliat 
privind investițiile în infrastructura 
socială. Partenerii sociali sunt implicați în 
toate etapele procesului, pentru a 
introduce nevoile specifice care trebuie 
vizate. Aceste teritorii trebuie definite cu 
precizie și trebuie să corespundă regiunilor 
de nivel NUTS 3 sau să facă parte din 
acestea. Planurile trebuie să detalieze 
provocările (economice, sociale, teritoriale 
și de mediu), nevoile, oportunitățile și 
resursele acestor teritorii, pentru a realiza 
tranziția, inclusiv în ceea ce privește 
infrastructura socială, potențialul de 
creare de locuri de muncă și potențialul 
existent în materie de educație și 
inginerie. Planurile ar trebui să identifice 
tipul de operațiuni necesare într-un mod 
care să asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să creeze locuri 
de muncă sustenabile și decente, care să 
acorde prioritate reducerii eventualelor 
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șocuri socio-economice ale tranziției și 
care să fie, de asemenea, compatibile cu 
tranziția către neutralitatea climatică până 
în 2050 cel târziu și cu obiectivele Pactului 
verde european, cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
asigurându-se, în același timp, că nimeni 
nu este lăsat în urmă. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă trebuie să facă parte din programul 
național privind FTJ, care trebuie aprobat 
de Comisie.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

(16) Pentru a optimiza orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ. Comisia ar trebui să monitorizeze 
regiunile în care utilizarea resurselor FTJ 
generează rezultate mai scăzute și să se 
asigure că regiunile respective sunt 
sprijinite în continuare pentru a nu lăsa 
nicio regiune în urmă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor în 
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confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective.

transformarea lor economică, socială și la 
nivelul pieței muncii în vederea tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și provocările specifice ale celor 
mai defavorizate teritorii, precum și 
limitarea resurselor financiare ale statelor 
membre și ale teritoriilor și, pe de altă 
parte, necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare care să acopere mai 
multe fonduri ale Uniunii în cadrul 
gestiunii partajate. Întrucât aceste obiective 
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin grupurilor de 
persoane și teritoriilor care necesită sprijin 
suplimentar pentru tranziția către o 
economie bazată pe surse regenerabile de 
energie, foarte eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor și a energiei, 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, pentru a transforma 
provocările tranziției în oportunități și, în 
același timp, pentru a contribui la 
promovarea modelului social european 
pentru generațiile prezente și viitoare și la 
combaterea inegalităților.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
următorul obiectiv specific:

- a permite regiunilor, nivelurilor locale și 
cetățenilor să facă față provocărilor și 
oportunităților sociale, economice, legate 
de piața muncii și de mediu ale tranziției 
către o economie și o societate neutre din 
punct de vedere climatic, în concordanță 
cu obiectivul de limitare a creșterii 
temperaturii globale la mult sub 2 °C , 
continuând, totodată, eforturile de 
limitare a creșterii la 1,5 °C, asigurând, 
totodată, că planurile de tranziție justă vor 
crește transparența și securitatea pentru 
comunități, lucrători, industrii și 
investitori.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre.

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, 
acordând o atenție deosebită statelor 
membre care depind de combustibilii 
fosili, respectând și sprijinind obiectivele 
generale ale Pactului verde european și 
ale Pilonului european al drepturilor 
sociale pentru a aborda provocările 
climatice și de mediu, asigurând totodată 
o tranziție justă care să nu lase pe nimeni 
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în urmă. FTJ sprijină activitățile 
prevăzute la articolul 4 alineatele (2)-(2c) 
și accesul este condiționat de asumarea de 
către statele membre a unui angajament 
față de un obiectiv privind neutralitatea 
climatică până în 2050.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 10 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil. Finanțarea FTJ nu 
este în detrimentul resurselor alocate altor 
fonduri din CFM.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa Comisiei, 0,35 % din suma 
menționată la primul paragraf se alocă 
pentru asistență tehnică.

La inițiativa Comisiei, o cotă minimă de 
0,35 % din suma menționată la primul 
paragraf se alocă pentru asistență tehnică.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă o decizie, prin 3. Comisia adoptă o decizie, prin 
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intermediul unui act de punere în aplicare, 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
resurselor, inclusiv a oricăror resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I.

intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 10, pentru a 
stabili defalcarea anuală a resurselor, 
inclusiv a oricăror resurse suplimentare 
menționate la alineatul (2), pentru fiecare 
stat membru, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în anexa I.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Resurse provenite din Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene
1. Măsurile menționate la articolul 2 
din [Regulamentul IER] sunt puse în 
aplicare în cadrul FTJ cu un cuantum de 
30 de miliarde EUR, în prețuri curente, 
din suma menționată la [articolul 3 
alineatul (2) litera (a) punctul (vi)] din 
respectivul regulament, sub rezerva 
dispozițiilor de la [articolul 4 
alineatele (3), (4) și (8]).
Această sumă este considerată ca 
incluzând alte resurse menționate la 
articolul 3 alineatul (2) din prezentul 
regulament și constituie venituri alocate 
externe în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046. 
Resursele respective sunt puse la 
dispoziție pentru angajamentul bugetar în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă pentru 2021-2024, în plus față de 
resursele globale prevăzute la articolul 3, 
după cum urmează:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
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În plus, suma de 15 600 000 EUR în 
prețuri curente este pusă la dispoziție 
pentru cheltuielile administrative din 
resursele menționate la primul paragraf 
al acestui alineat.
2. 0,35 % din suma menționată la 
primul paragraf de la alineatul (1) se 
alocă pentru asistență tehnică la inițiativa 
Comisiei.
3. Defalcarea anuală a sumei 
menționate la alineatul (1) de către statele 
membre se include în decizia Comisiei 
menționată la articolul 3 alineatul (3), în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa I.
4. Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
normele de dezangajare prevăzute în 
titlul VII capitolul IV din Regulamentul 
(UE) [noul RDC] se aplică 
angajamentelor bugetare bazate pe 
resursele menționate la alineatul (1) al 
acestui articol. Prin derogare de la 
articolul 12 alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul financiar, aceste resurse 
nu pot fi utilizate pentru un program sau 
o acțiune ulterioare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină exclusiv următoarele activități:

2. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină următoarele activități pentru 
tranziție, cu condiția ca acestea să fie 
eligibile în temeiul Regulamentului ... 
[Regulamentul privind taxonomia 
durabilă]:

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții sustenabile în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, 
comunități și cooperative energetice, 
precum și în cele care activează în 
domeniul inovației sociale, conducând la 
crearea de locuri de muncă decente și 
durabile, la diversificare și reconversie 
economică;

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi în domeniul social și în 
sectoare sustenabile și orientate spre 
viitor, în domeniul energiilor din surse 
regenerabile, al înverzirii și al construcției 
de infrastructuri verzi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri și servicii de 
consultanță;

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investițiile cu impact social, și 
anume investițiile care promovează 
dezvoltarea întreprinderilor care 
generează un impact social și de mediu 
pozitiv și măsurabil;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități sustenabile de 
cercetare și inovare și de promovare a 
transferului de tehnologii verzi și 
sustenabile avansate;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
din surse regenerabile la prețuri 
accesibile, în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, în eficiența energetică, 
inclusiv măsuri de modernizare specifice 
pentru a aborda sărăcia energetică și 
condițiile precare de locuit, și energia din 
surse regenerabile, precum și pentru în 
implementarea unor mijloace de transport 
urban inteligente, eficiente din punct de 
vedere energetic, locale și multimodale, 
ecologice, pentru a reduce emisiile tuturor 
modurilor de transport;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special cele care 
vizează microîntreprinderile și 
întreprinderile mici;

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
asigurând totodată aplicarea în mod 
corespunzător a principiului „poluatorul 
plătește”;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea 
economiei circulare, inclusiv prin 
prevenirea generării de deșeuri și reducerea 
acestora, utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;

(g) investiții în promovarea unei 
economii circulare netoxice, inclusiv în 
bioeconomie, inclusiv prin prevenirea 
generării de deșeuri și reducerea acestora, 
utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, 
reparare și reciclare;

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

eliminat

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

eliminat
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Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

eliminat

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) asistență tehnică. eliminat

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. în conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină investițiile sociale, inclusiv 
pe cele care sprijină punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
asigurând participarea și accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități și a 
persoanelor celor mai defavorizate, în 
special prin:
(a) microfinanțare, finanțare pentru 
întreprinderile sociale și economia 
socială;
(b) inovare socială, infrastructură 
socială, precum și infrastructură pentru 
comunitățile locale, cum ar fi centrele 
comunitare și de voluntariat;
(c) unități de învățământ și formare 
profesională;
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(d) locuințe sociale eficiente din 
punctul de vedere al consumului de 
energie, care să contribuie la combaterea 
sărăciei energetice, și găsirea de locuințe 
ca primă soluție pentru persoanele expuse 
riscului de a rămâne fără adăpost sau 
care se confruntă cu lipsa de adăpost;
(e) infrastructuri sociale și de 
sănătate de calitate, sustenabile și la 
prețuri accesibile, precum și servicii de 
sănătate și soluții inovatoare în materie de 
sănătate;
(f) activități culturale și legate de 
patrimoniu cu obiectiv social.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină investiții în următoarele 
domenii, în favoarea lucrătorilor și a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă:
(a) perfecționarea și recalificarea nu 
numai a foștilor și actualilor lucrători din 
industriile combustibililor fosili, ci și a 
persoanelor aflate în afara pieței forței de 
muncă, inclusiv a șomerilor de lungă 
durată, a persoanelor aflate în căutarea 
primului loc de muncă și a tinerilor care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET);
(b) politicile active în domeniul pieței 
muncii și al competențelor, vizând 
sectoarele orientate spre viitor și ocuparea 
forței de muncă, precum și oferirea de 
asistență personalizată și centrată pe 
oameni pentru căutarea unui loc de 
muncă, consiliere și servicii de sprijin 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
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muncă;
(c) măsurile temporare de sprijin 
pentru venituri și măsuri de protecție 
socială pentru lucrătorii direct afectați de 
tranziție, atunci când este cazul, cu un 
accent deosebit pe sărăcia persoanelor 
încadrate în muncă. Aceste măsuri ar veni 
doar în completarea plaselor de siguranță 
naționale, atunci când este necesar;
(d) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă și 
integrarea socioeconomică a persoanelor 
și comunităților;

 [Literele (a)-(d) de la articolul 2b corespund literelor (h)-(j) din propunerea Comisiei, cu 
următoarele modificări, evidențiate prin caractere aldine subliniate:

(h) perfecționarea și recalificarea nu numai a foștilor și actualilor lucrători din 
industriile combustibililor fosili, ci și a persoanelor aflate în afara pieței forței de muncă, 
inclusiv a șomerilor de lungă durată, a persoanelor aflate în căutarea primului loc de 
muncă și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET);

(i) politicile active în domeniul pieței muncii și al competențelor destinate sectoarelor 
orientate spre viitor și ocupării forței de muncă, precum și asistența pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

(ia) măsuri temporare de sprijin pentru venituri și măsuri de protecție socială pentru 
lucrătorii direct afectați de tranziție, atunci când este cazul, cu un accent deosebit pe 
sărăcia persoanelor încadrate în muncă. Aceste măsuri ar veni doar în completarea 
plaselor de siguranță naționale, atunci când este necesar;

(j) incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și integrarea 
socio-economică a persoanelor și comunităților.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină asistența tehnică în ceea ce 
privește componentele de investiții 
menționate la alineatele 2, (2a) și (2b).
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2d. În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE și cu normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt 
stabilite la articolele 107 și 108 din 
TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h), 
să fi făcut obiectul unui control 
suplimentar privind respectarea Pilonului 
european al drepturilor sociale și să ducă 
la crearea unor locuri de muncă 
sustenabile și de calitate și la o mai bună 
incluziune socială. Aceste investiții sunt 
eligibile numai dacă sunt necesare pentru 
punerea în aplicare a planului teritorial 
pentru o tranziție justă și dacă nu mențin 
dependența de combustibilii fosili.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 

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

investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
dacă nu mențin dependența de 
combustibilii fosili; de asemenea, ele ar 
trebui să fie sustenabile din punct de 
vedere social și de mediu.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. La stabilirea bugetului și la 
programarea acțiunilor, FTJ asigură un 
sprijin egal pentru fiecare dintre cele trei 
componente de investiții menționate la 
alineatele (2), (2a) și (2b). Principiul 
egalității de șanse poate fi ajustat, la 
latitudinea regiunilor, cu obligația de a 
respecta o abordare echilibrată între 
diferitele componente de investiții. 

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
gazelor naturale, acestea fiind un 
combustibil de tranziție, intermediar, între 
cărbune și energiile verzi;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru activitățile prevăzute la articolul 4 
alineatele (2a) și (2b), se aplică și 
excluderile specifice ale [FSE+].

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză și dacă 
activitățile preconizate respectă obligația 
în materie de planificare menționată la 
articolul 4 alineatul (2f) și sunt în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate 
către prioritatea FTJ este egal cu 
valoarea sprijinului acordat de JTF 
acestei priorități înmulțită cel puțin 
cu 1,5, dar nu depășește această valoare 

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și, după caz, resursele 
transferate în conformitate cu articolul 
[21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Ponderea FSE+ în totalul resurselor 
transferate nu depășește 20 %.
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înmulțită cu 3.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

1. Statele membre întocmesc, cu 
respectarea deplină a principiului 
parteneriatului și împreună cu autoritățile 
locale și regionale competente ale 
teritoriilor vizate, precum și cu partenerii 
sociali, cu organizațiile societății civile și 
cu actorii de la nivel local, unul sau mai 
multe planuri teritoriale pentru o tranziție 
justă care acoperă unul sau mai multe 
teritorii afectate corespunzătoare nivelului 
3 al nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic, social și asupra pieței muncii al 
tranziției, precum și pe baza sectoarelor 
afectate indirect, cum ar fi sectorul 
furnizorilor sau cel al prestatorilor de 
servicii, în special în ceea ce privește 
adaptarea lucrătorilor, nevoile de 
recalificare a profilurilor de angajare 
preconizate pentru schimbarea pieței 
muncii din teritoriile respective sau 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili, necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră și sectoarele 
în care produsele industriale finale sunt 
direct afectate de tranziția către 
neutralitatea emisiilor de dioxid de 
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carbon.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național, până cel târziu în 2050, 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, care să includă date 
obligatorii din punct de vedere juridic ale 
etapelor principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”), urmărind să elimine 
cărbunele, alți combustibili fosili și 
subvențiile pentru combustibili fosili în 
teritoriul în cauză într-un interval de timp 
coerent cu obiectivul de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5  C peste 
nivelurile preindustriale;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor sau a sectoarelor ca fiind 
afectate în cea mai mare măsură de 
procesul de tranziție menționat la litera (a) 
și care urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
asupra pieței muncii, impactul economic 
și de mediu, precum și beneficiile 
aferente, în special din punctul de vedere 
al sănătății și al stării de bine, ale 
tranziției către o economie bazată pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, 
identificând numărul potențial de locuri de 
muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, precum și potențialul de creare 
de noi locuri de muncă, nevoile de noi 
competențe și alte consecințe sociale ce 
decurg din economia verde, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de tranziția 
către neutralitatea emisiilor, tranziția de 
la utilizarea combustibililor fosili sau 
către încetarea activităților cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră în aceste 
teritorii și provocările privind sărăcia 
energetică;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față provocărilor și 
oportunităților sociale, de pe piața muncii, 
economice și de mediu ale tranziției către o 
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climatic; economie bazată pe energia din surse 
regenerabile, foarte eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și al 
energiei, circulară și neutră din punct de 
vedere climatic, însoțită de o listă detaliată 
a acțiunilor prevăzute, respectând 
principiul unei împărțiri echilibrate între 
cele trei componente de investiții 
menționate la articolul 4 alineatele (2), 
(2a) și (2b);

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale, 
teritoriale, interregionale sau 
transfrontaliere, cu celelalte fonduri ale 
Uniunii, cum ar fi [FSE+], FEDR și 
FEG, planurile naționale integrate 
privind energia și clima, precum și cu 
strategiile conexe ale Uniunii (Pactul 
verde european și Pilonul european al 
drepturilor sociale) și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o listă detaliată a diferiților 
parteneri și a părților interesate care au 
fost consultate și care îi reprezintă pe 
cetățenii rezidenți în teritoriile în cauză;

Amendamentul 58
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a instrumentelor și 
mecanismelor de guvernanță care constau 
în acordul de parteneriat și modalitățile în 
care autoritățile locale și regionale 
respective și părțile interesate locale au 
fost implicate în organizarea și punerea în 
practică a parteneriatului, măsurile de 
monitorizare și evaluare planificate și 
organismele responsabile, în conformitate 
cu Codul european de conduită referitor 
la parteneriat, în cadrul fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(CDR 240/2014);

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o descriere a modului de realizare 
a consultării publice înaintea pregătirii 
planurilor de tranziție justă în plan 
teritorial și a modului în care s-a ținut 
seama de rezultatele consultării 
respective;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției;

(g) o evaluare a oportunităților pe 
care le oferă tranziția teritoriilor în cauză 
și populației lor, însoțită de o descriere a 
tipului de operațiuni preconizate, inclusiv a 
politicilor vizând piața muncii și 
competențele, care sunt necesare pentru a 
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contribui în mod activ la promovarea și 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
creării de locuri de muncă, precum și de o 
descriere a contribuției estimate a acestora 
la atenuarea impactului social, economic, 
asupra securității energetice și a mediului 
ale tranziției și la transformarea 
provocărilor asociate tranziției în 
oportunități pentru regiunea în cauză și 
pentru populația acesteia;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile altor 
întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției; sau în cazul în 
care există o nevoie stringentă de 
recalificare a lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă și 
nu sunt disponibile alte finanțări;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 

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

și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
bazată pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei, 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează cu mult sub nivelurile 
de referință pertinente stabilite pentru 
alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE și cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru protejarea 
unui număr semnificativ de locuri de 
muncă și să fie angajate în direcția 
sustenabilității sociale;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare în teritoriul vizat de 
plan;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) o descriere clară a rolului pe care 
se preconizează să îl joace administrațiile 
publice și agențiile guvernamentale în 
sprijinirea punerii în aplicare a 
planurilor.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu Pactul verde 
european, cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu angajamentele 
asumate de Uniune în conformitate cu 
Acordul de la Paris și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care revizuirea unui plan 
național privind energia și clima în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 impune o 
revizuire a unui plan teritorial pentru o 
tranziție justă, această revizuire va fi 
efectuată ca parte a exercițiului de 
evaluare la jumătatea perioadei, în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

eliminat

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă exclud orice investiție 
publică în infrastructura de combustibili 
fosili și oferă o oportunitate pentru a 
consolida în continuare economiile locale 
și circuitele economice scurte.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul articol se aplică 
respectând pe deplin legislația Uniunii și 
legislațiile naționale privind protecția 
datelor și fără a aduce atingere 
dispozițiilor din Regulamentul (UE) .../... 
[noul RDC].

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Amendamentul 70
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru și 
desfășoară consultări cu părțile interesate 
în conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării acestui 
termen, Parlamentul European și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) și al articolului 8 
alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării acestui termen, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecții. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului și al utilizării în 
scopuri energetice a cărbunelui, 
lignitului, petrolului de șist și turbei 
(pondere de 25 %),
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 8 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentarea procesului de tranziție 
și identificarea celor mai afectate teritorii 
din statul membru

1. Prezentarea procesului de tranziție 
și identificarea teritoriilor din statul 
membru care au nevoie de sprijin pentru 
a realiza tranziția către emisii nete egale 
cu zero

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (a) – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar pentru 
încetarea sau reducerea activităților 
precum extracția de cărbune și lignit sau 

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie bazată pe 
surse regenerabile de energie, foarte 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în 
conformitate cu obiectivele planurilor 
naționale privind energia și clima și cu alte 
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producția de energie electrică pe bază de 
cărbune

planuri de tranziție existente, cu un 
calendar pentru încetarea sau reducerea, 
până în 2050 și într-un interval de timp 
coerent cu obiectivul de limitare a 
creșterii temperaturii la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale, a activităților 
legate de combustibilii fosili.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (b) – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Identificarea teritoriilor care se 
preconizează că vor fi cele mai afectate și 
justificarea acestei alegeri, cu estimarea 
corespunzătoare a impactului economic și 
asupra ocupării forței de muncă pe baza 
prezentării de la secțiunea 1.1

1.2. Identificarea teritoriilor, a sectoarelor, 
a comunităților și a grupurilor de 
persoane rezidente în aceste teritorii care 
au cel mai mult nevoie de sprijin adecvat 
astfel încât, pentru ele, provocarea să se 
transforme într-o oportunitate și 
justificarea acestei alegeri, cu estimarea 
corespunzătoare a impactului economic și 
asupra ocupării forței de muncă pe baza 
prezentării de la secțiunea 1.1

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea provocărilor legate de 
tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile 
identificate

2. Evaluarea provocărilor și 
oportunităților legate de tranziție, pentru 
fiecare dintre teritoriile identificate

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – punctul 2.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 

2.1. Evaluarea provocărilor și 
oportunităților de natură economică, 
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economie neutră din punct de vedere 
climatic

socială, sectorială și teritorială ale 
tranziției către o economie bazată pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, circulară și 
neutră din punct de vedere climatic

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
tabel – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sectoarele în declin, care ar urma să 
își înceteze sau să își reducă în mod 
semnificativ activitățile legate de tranziție, 
inclusiv un calendar corespunzător;

– sectoarele în declin, precum și 
sectoarele despre care se preconizează că 
vor intra în declin în conformitate cu 
obiectivele generale ale Pactului verde 
european, care ar urma să își înceteze sau 
să își reducă în mod semnificativ 
activitățile legate de tranziție, inclusiv un 
calendar corespunzător;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
tabel – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pierderile de locuri de muncă și 
nevoile de recalificare preconizate, ținând 
seama de previziunile privind 
competențele;

– pierderile de locuri de muncă și 
nevoile de recalificare, de competențe și de 
formare preconizate și tipurile de sprijin și 
politicile planificate, ținând seama de 
competențele prevăzute a fi necesare la 
nivel transversal în toate sectoarele și 
domeniile de activitate pentru a se adapta 
la schimbările necesare;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
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tabel – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– potențialul de diversificare 
economică și oportunitățile de dezvoltare.

– potențialul de diversificare 
economică și oportunitățile de dezvoltare 
pentru teritorii și locuitorii acestora în 
cadrul unor alte posibile sectoare și 
întreprinderi durabile existente sau noi;

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.1 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
tabel – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectele preconizate asupra 
diferitelor categorii de populație locală în 
ceea ce privește vârsta, sexul și locul de 
reședință.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Necesitățile și obiectivele de 
dezvoltare până în 2030 în vederea 
realizării neutralității climatice

2.2. Necesitățile și obiectivele de 
dezvoltare până în 2030 în vederea 
realizării unei economii bazate pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, circulare și 
neutre din punct de vedere climatic

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.2 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (d) – 
tabel – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Necesitățile în materie de 
dezvoltare pentru a face față provocărilor 
legate de tranziție; 

– Necesitățile în materie de 
dezvoltare pentru a face față provocărilor și 
oportunităților legate de tranziție;

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.2 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (d) – 
tabel – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Obiectivele și rezultatele 
preconizate prin punerea în aplicare a 
priorității FTJ.

– Obiectivele și rezultatele 
preconizate prin punerea în aplicare a 
priorității FTJ, inclusiv pentru toate 
persoanele care trăiesc în regiunile în 
cauză;

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.2 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (d) – 
tabel – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Obiectivele și rezultatele 
preconizate pentru economia locală.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.3 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (e) – 
tabel – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Alte planuri de dezvoltare 
regionale sau naționale.

– Alte strategii și planuri naționale, 
teritoriale, interregionale sau 
transfrontaliere, cu celelalte fonduri ale 
Uniunii, cum ar fi [FSE+], FEDR și 
FEG, planurile naționale integrate 
privind energia și clima, precum și cu 



PE648.609 178/343 RR\1210220RO.docx

RO

strategiile conexe ale Uniunii (Pactul 
verde european și Pilonul european al 
drepturilor sociale) și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite;

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.3 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (e) – 
tabel – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o listă detaliată a diferiților 
parteneri și a părților interesate care au 
fost consultate și care îi reprezintă pe 
cetățenii rezidenți în teritoriile în cauză;

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.4 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (g) – 
tabel – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tipurile de operațiuni preconizate și 
contribuția estimată a acestora la 
atenuarea impactului tranziției climatice

– tipurile de operațiuni preconizate și 
contribuția estimată a acestora la 
facilitarea și sprijinirea activă a tranziției 
juste către emisii nete egale cu zero.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.4 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (h) – 
tabel – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 

– o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
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ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă sustenabile și decente create în 
absența investiției sau dacă este stringent 
necesar să se recalifice lucrătorii, inclusiv 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă și nu este disponibilă altă 
finanțare;

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.4 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (i) – tabel 
– paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă

– o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie bazată pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, circulară și 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare din 
perspectiva adaptării, a transformării sau 
a pierderii locurilor de muncă în cauză și 
să fie angajate în direcția sustenabilității 
sociale.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.4 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (j) – tabel 
– liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sinergiile și complementaritatea 
operațiunilor avute în vedere cu alte 
programe din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 

– sinergiile și complementaritatea 
operațiunilor avute în vedere cu alte 
programe din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
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locuri de muncă (în sprijinul procesului de 
tranziție), cu alte instrumente de finanțare 
(Fondul pentru modernizarea sistemului 
Uniunii de comercializare a certificatelor 
de emisii) și cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
(schema specifică din cadrul InvestEU și 
facilitatea de împrumut pentru sectorul 
public a Băncii Europene de Investiții) 
pentru a răspunde nevoilor de investiții 
identificate

locuri de muncă (în sprijinul procesului de 
tranziție), cu alte instrumente de finanțare 
(Fondul pentru modernizarea sistemului 
Uniunii de comercializare a certificatelor 
de emisii) și cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
(schema specifică din cadrul InvestEU și 
facilitatea de împrumut pentru sectorul 
public a Băncii Europene de Investiții) 
pentru a răspunde nevoilor de investiții 
identificate și sprijinul necesar pentru 
persoanele care locuiesc în regiunile în 
cauză, în special pentru lucrători și 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă;

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2.4 – Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (j) – tabel 
– liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o descriere clară a rolului pe care 
se preconizează să îl joace administrațiile 
publice și agențiile guvernamentale în 
sprijinirea punerii în aplicare a 
planurilor.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – subpunctul 3.1 – tabel – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Modalități de implicare a 
partenerilor în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
planului teritorial pentru o tranziție justă;

– Acorduri pentru participarea 
activă a partenerilor, în conformitate cu 
Codul european de conduită referitor la 
parteneriat, în cadrul fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(CDR 240/2014), inclusiv a ONG-urilor, a 
sindicatelor și a altor reprezentanți și 
părți interesate de importanță-cheie care 
reprezintă populația din regiunile în 
cauză, în special lucrătorii și persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, la 
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procesul de pregătire, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare a planului 
teritorial pentru o tranziție justă, stabilind 
inclusiv ce organizații ale societății civile 
urmează să fie implicate și modul în care 
trebuie să se asigure consultarea și 
implicarea proactivă a reprezentanților 
comunității în procesul de programare. 
Consultarea și implicarea ar trebui să 
aibă loc înainte de elaborarea 
documentelor de programare, în timpul 
acestui proces și după finalizarea lui;

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3.1 – tabel – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rezultatele consultării publice. – Rezultatele consultării publice, în 
conformitate cu Codul european de 
conduită referitor la parteneriat, în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene (CDR 240/2014) și o descriere a 
modului în care s-a efectuat consultarea 
și în care s-a luat în considerare în cadrul 
planului rezultatul consultării respective.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3.2 – tabel – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Monitorizarea și evaluarea 
măsurilor planificate, inclusiv indicatori de 
măsurare a capacității planului de a-și 
atinge obiectivele

– Măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate, inclusiv indicatori de 
măsurare a capacității planului de a-și 
atinge obiectivele, eliminarea treptată a 
tuturor activităților asociate cu 
combustibilii fosili din regiunile în cauză, 
numărul de noi locuri de muncă durabile 
și decente și oportunitățile ce pot fi create 
în materie de ocupare a forței de muncă, 
rezultatele preconizate pe plan social, cum 
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ar fi reducerea sărăciei extreme.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 3 – punctul 3.3 – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul sau organismele care răspund 
de coordonarea și monitorizarea punerii în 
aplicare a planului și rolul acestora.

Organismul sau organismele care răspund 
de coordonarea și monitorizarea punerii în 
aplicare a planului și rolul acestora, în 
conformitate cu Codul european de 
conduită referitor la parteneriat, în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene (CDR 240/2014).

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – coloana 1 – după „RCO 209” (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru regiunea de nivel NUTS 3 care 
implementează planurile pentru o 
tranziție justă, dezvoltarea socială la nivel 
regional;
RCO 301 – investiții în microfinanțare, 
finanțare pentru întreprinderile sociale și 
economia socială;
RCO 302 – unități de învățământ și 
formare profesională;
RCO 303 – investiții în locuințe sociale 
eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie, care să contribuie 
la eliminarea sărăciei energetice, și 
găsirea de locuințe ca primă soluție 
pentru persoanele expuse riscului de a 
rămâne fără adăpost sau care se 
confruntă cu lipsa de adăpost;
RCO 304 – infrastructuri sociale și de 
sănătate de calitate, sustenabile și la 
prețuri accesibile, precum și servicii de 
sănătate și soluții inovatoare în materie de 
sănătate, inclusiv servicii de sănătate și 
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noi modele de îngrijire;
RCO 305 – inovare socială, inclusiv 
soluții și scheme sociale inovatoare vizând 
promovarea impactului și a rezultatelor 
obținute la nivel social în domeniile 
corespunzătoare;
RCO 306 – activități culturale și de 
patrimoniu cu un obiectiv social;
RCO 307 – infrastructură pentru 
comunitățile locale, cum ar fi centrele 
comunitare și de voluntariat;
RCO 308 – incluziunea și accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz: Alexandr Vondra

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul pentru o tranziție justă este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă și 
este considerat o condiție prealabilă pentru o tranziție reușită către o economie neutră din 
punct de vedere climatic. Comisia dorește să se asigure că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”, dar 
propunerea privind Fondul pentru o tranziție justă este departe de a îndeplini această 
promisiune. 

În primul rând, dotat cu 7,5 miliarde EUR, Fondul pentru o tranziție justă este departe de a 
satisface nevoile preconizate, estimate la sute de miliarde până în 2050 în unele state membre. 
Prin urmare, consider că este nevoie de resurse suplimentare pentru a crește capacitatea 
Fondului pentru o tranziție justă, care trebuie dezbătută în cadrul negocierilor în curs cu 
privire la următorul cadru financiar multianual.  

În al doilea rând, Comisia remediază această lipsă de resurse printr-un transfer obligatoriu al 
FEDR și FSE+. În opinia mea, această măsură ia din banii prevăzuți pentru alte obiective 
importante și ar trebui luată doar pe bază de voluntariat și ar trebui lăsată la latitudinea 
statelor membre, care sunt cel mai bine plasate pentru a evalua propriile lor nevoi în materie 
de investiții.

În al treilea rând, prioritățile în materie de cheltuieli ale Fondului pentru o tranziție justă ar 
trebui modificate pentru a maximiza impactul său. Regiunile dependente de cărbune și lignit 
din UE vor fi primele și cel mai grav afectate de tranziția Uniunii către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon. Prin urmare, ar trebui investite resurse semnificative din Fondul 
pentru o tranziție justă în statele membre și în regiunile care sunt în continuare dependente în 
mare măsură, sau chiar în întregime, de cărbune și lignit și unde efectele economice și sociale 
ale tranzițiilor către sustenabilitate vor fi cele mai pronunțate.  

Pentru a facilita tranziția climatică în statele membre:
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- ar trebui să fie permise investițiile în gaze în cazul în care ele duc la reduceri 
semnificative ale emisiilor, întrucât gazele ar trebui considerate o sursă de energie tranzitorie;

- întreprinderile mari nu ar trebui să fie discriminate, deoarece ele pot realiza investiții 
la o scară mai mare, deși, bine înțeles, IMM-urile și întreprinderile emergente ar trebui și ele 
sprijinite și 

- ar trebui sprijinite noile tehnologii în cazul în care ele sunt suficient de mature pentru 
a fi utilizate, astfel încât Fondul pentru o tranziție justă să poată produce schimbări reale pe 
termen scurt.

Având în vedere contextul politic actual mai larg, inclusiv probabilitatea unei capacități mai 
scăzute de a investi în urma crizei COVID-19, cred că Uniunea ar putea să nu fie pregătită să 
asigure neutralitatea climatică până în 2050.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf și articolul 
322 alineatul (1) litera (a),

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris, în special obiectivele stabilite la 
articolul 2, și obiectivele de dezvoltare 
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concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
prin concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor sustenabile din punct de 
vedere ecologic și social. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
sprijini teritoriile Uniunii și pe locuitorii 
acestora, în special pe cei mai vulnerabili, 
în abordarea provocărilor economice și 
sociale ale tranziției către o economie 
circulară, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și energiei, 
sustenabilă din punctul de vedere al 
mediului și neutră din punct de vedere 
climatic, cel târziu până în 2050, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente și 
în care capitalul natural al Uniunii și 
sănătatea și bunăstarea oamenilor să fie 
protejate și consolidate.

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 

(2) Tranziția către o economie 
circulară, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și energiei, 
sustenabilă din punctul de vedere al 
mediului și neutră din punct de vedere 
climatic constituie unul dintre cele mai 
importante obiective de politică ale Uniunii 
și va necesita investiții suplimentare 
substanțiale. La data de 12 decembrie 
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schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

2019, Consiliul European a aprobat 
obiectivul de a realiza o Uniune neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, ca o 
modalitate de a contribui la atingerea 
obiectivelor Acordului de la Paris. Deși 
măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice și a degradării mediului vor 
aduce beneficii generale pe termen lung, 
ele vor oferi tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, având în 
vedere că nu toate populațiile, teritoriile și 
statele membre își încep tranziția de la 
același nivel sau au aceeași capacitate de 
reacție. Unele state membre sunt mai 
avansate decât altele, iar tranziția implică 
un impact social și economic mai larg 
pentru regiunile care se bazează în mare 
măsură pe combustibili fosili - în special 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
- sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze 
cu efect de seră. Această situație creează 
nu doar riscul unei tranziții la viteze 
variabile în ceea ce privește acțiunile în 
domeniul climei la nivelul Uniunii, ci și 
riscul unor disparități tot mai mari între 
regiuni, dăunătoare pentru obiectivele de 
coeziune socială, economică și teritorială.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie axată pe oameni, echitabilă, favorabilă 
incluziunii și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți, să reducă 
inegalitățile și să nu lase pe nimeni în 
urmă. Prin urmare, atât Uniunea, cât și 
statele membre trebuie să țină seama de 
implicațiile sale economice, sociale și de 
mediu încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a evita 
și, atunci când nu este posibil să se evite, 
pentru a atenua consecințele negative și a 
crea noi oportunități pentru persoanele și 
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teritoriile cele mai afectate de tranziție. 
Bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Tranziția către o economie neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon constituie, de asemenea, 
o oportunitate de a crea mai multe locuri 
de muncă. Potrivit ediției din 2019 a 
analizei anuale a Comisiei intitulate 
„Ocuparea forței de muncă și evoluțiile 
sociale în Europa”, tranziția către o 
economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid carbon va crește 
numărul de locuri de muncă disponibile. 
Până în 2030, se așteaptă ca tranziția să 
creeze 1,2 milioane de locuri de muncă 
suplimentare în Uniune, pe lângă cele 12 
milioane de locuri de muncă deja 
preconizate. Potrivit Comisiei, tranziția ar 
putea atenua polarizarea actuală a 
locurilor de muncă cauzată de 
automatizare și digitalizare prin crearea 
de locuri de muncă cu salarii și 
competențe medii, în special în sectorul 
construcțiilor și al producției.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Instrumentele îmbunătățite ale 
politicii de coeziune și relaxarea bugetară 
a UE sunt esențiale în contextul efectelor 
economice și sociale negative actuale ale 
pandemiei de COVID-19 din statele 
membre. Statele membre ar trebui să fie 
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libere să redirecționeze credite între 
fonduri, posturi de cheltuieli și priorități 
în concordanță cu nevoile lor economice 
și sociale, indiferent de obiectivele de 
concentrare tematică și de 
condiționalitatea macroeconomică și/sau 
politică a Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale 
la nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să sprijine persoanele și 
teritoriile în abordarea impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către 
neutralitatea climatică a Uniunii prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii pentru obiectivele climatice, 
economice, sociale și de mediu la nivel 
regional, inclusiv în lumina impactului 
crizei de Covid-19.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a sprijini acțiunile care urmăresc 
asigurarea unei tranziții juste și reușite 
către o economie neutră din punct de 
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vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

vedere climatic și de a evita și, atunci 
când nu este posibil să se evite, de a 
atenua efectele negative ale tranziției 
climatice și ecologice, oferind sprijin și 
asigurând noi oportunități pentru cele mai 
afectate persoane și teritorii, în special 
pentru lucrătorii vizați direct. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la facilitarea și 
atenuarea impactului tranziției prin crearea 
de noi oportunități sustenabile de 
angajare, atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă 
și a consecințelor sociale negative care ar 
putea duce la depopularea regiunilor 
afectate și prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale, prin sprijin 
direct pentru activitățile sustenabile din 
punct de vedere ecologic și social. Acest 
lucru se reflectă în obiectivul specific al 
FTJ, care este stabilit la același nivel și 
menționat împreună cu obiectivele de 
politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dimensiunea FTJ ar trebui să fie 
proporțională cu necesitățile unei tranziții 
climatice și ecologice juste. Ar trebui să se 
acorde finanțare tuturor statelor membre 
pentru a sprijini tranziția acestora, 
acordând o atenție deosebită bazinelor 
carbonifere, în care cărbunele încă este 
extras și, de asemenea, teritoriilor în care 
au loc schimbări structurale importante, 
ca urmare a eliminării treptate a 
activităților miniere.

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei și să accelereze 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050 cel 
târziu. Resursele din pachetul financiar al 
FTJ sunt suplimentare și se adaugă 
investițiilor necesare pentru atingerea 
obiectivului global de a aloca 40 % din 
cheltuielile bugetului Uniunii pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice. Dacă 
statele membre decid astfel, resursele 
transferate din Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
social european Plus (FSE+) vor contribui 
la atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Resursele din FTJ, singure, nu pot 
să asigure tranziția către neutralitatea 
climatică. Ceilalți doi piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă vor 
oferi un set suplimentar de măsuri și 
oportunități de finanțare, alături de FTJ, 
având drept obiectiv facilitarea și 
accelerarea tranziției în regiunile cele mai 
afectate. O schemă specifică pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU va 
atrage investiții private, care vor aduce 
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beneficii regiunilor în tranziție și vor 
ajuta economiile acestora să găsească noi 
surse de creștere, de exemplu proiecte 
privind decarbonizarea, diversificarea 
economică a regiunilor și infrastructura 
energetică, de transport și socială. O 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public a Băncii Europene de Investiții, 
susținută din bugetul UE, va fi utilizată 
pentru împrumuturi preferențiale 
acordate sectorului public, de exemplu 
pentru investiții în infrastructura 
energetică și de transport, rețelele de 
termoficare și renovarea sau izolarea 
clădirilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) O tranziție justă implică, de 
asemenea, sprijinirea celor mai afectați de 
schimbările climatice. Efectele 
schimbărilor climatice vor fi 
disproporționate pentru anumite regiuni 
și comunități care, în spiritul solidarității 
europene, trebuie să fie susținute.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să fie 
complementare resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, fără a aduce 
atingere altor obiective ale politicii de 
coeziune și alocări financiare programate 
pentru alte obiective în cadrul FEDR și 
FSE+.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare 
în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția climatică și ecologică 
reprezintă o provocare pentru toate statele 
membre, dar va oferi și noi oportunități pe 
termen lung. Ea va fi dificilă îndeosebi 
pentru statele membre care se bazează în 
mare măsură pe combustibilii fosili solizi, 
dar și pe activitățile industriale cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. 
Respectivele activități vor trebui eliminate 
treptat sau adaptate ca urmare a tranziției 
către neutralitatea climatică, asigurând 
totodată siguranța alimentării cu energie 
accesibilă, sigură și sustenabilă. Prin 
urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele 
membre, dar distribuirea mijloacelor sale 
financiare ar trebui să reflecte capacitatea 
statelor membre de a finanța investițiile 
necesare pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective.

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective și 
condiționalități clare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
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Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină comunitățile, lucrătorii, 
economiile locale și care sunt sustenabile 
pe termen mediu și lung, ținând seama de 
toate obiectivele Pactului ecologic și ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Proiectele finanțate trebuie să contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic, sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului, eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și energiei și circulară. 
Investițiile în surse tranzitorii de energie, 
cum ar fi gazele naturale, ar trebui să fie 
eligibile pentru sprijin dacă aceste 
investiții duc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și permit 
utilizarea gazelor din surse regenerabile 
ca alternativă sustenabilă. În plus, acestea 
trebuie să fie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului12a, cu excepția cazului în care 
un stat membru justifică în planul 
teritorial pentru tranziția justă necesitatea 
de a le sprijini și coerența lor cu 
obiectivul UE de neutralitate climatică. 
Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității într-un termen conform cu 
obligațiile Uniunii în temeiul Acordului 
de la Paris și cu reducerea corespunzătoare 
a nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
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efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și energia și 
cu obiectivul neutralității climatice a UE 
până în 205013, menținând și îmbunătățind 
în același timp gradul de ocupare a forței 
de muncă și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită combaterii sărăciei 
energetice, activităților care favorizează 
introducerea unor tehnologii avansate și 
sustenabile, inclusiv cele bazate pe 
inteligența artificială, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale unei 
tranziții climatice și ecologice și la 
reducerea semnificativă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră și a utilizării 
resurselor naturale. Investițiile într-o 
economie circulară bazată pe 
aprovizionare sustenabilă și pe 
bioproduse și în refacerea ecosistemelor 
degradate sunt esențiale pentru atingerea 
obiectivului de neutralitate climatică în 
2050. Aceste investiții sunt costisitoare și 
toate statele membre trebuie să fie 
eligibile pentru sprijin, indiferent de 
capacitatea lor financiară. 

_________________ _________________
12a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
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o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui să sprijine 
activitățile și utilizarea de tehnologii care 
sunt viabile pe termen lung și nu vor 
depinde de subvenții pentru a funcționa 
după extinderea inițială. Activitățile 
sprijinite nu ar trebui să împiedice 
dezvoltarea și utilizarea de alternative cu 
emisii scăzute de carbon și să conducă la 
o blocare în active dăunătoare 
neutralității climatice și obiectivelor de 
mediu, având în vedere durata lor de 
viață.

Justificare

Alinierea la Taxonomia UE pentru finanțe sustenabile, convenită între cele trei instituții ale 
UE, facilitează coerența politicilor, inclusiv în materie de climă și mediu, și a cheltuielilor 
bugetare ale UE. Taxonomia UE oferă un cadru de referință de bază pentru evaluarea 
sustenabilității investițiilor. FTJ nu sprijină activități care ar fi în contradicție cu obiectivele 
în materie de climă și mediu prevăzute în Pactul Ecologic.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 

(11) Pentru a proteja persoanele cele 
mai afectate de tranziția climatică și 
ecologică, FTJ trebuie să acopere, de 
asemenea, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor afectați, a lucrătorilor 
independenți și a șomerilor, pentru a-i 
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asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă și incluziunea lor activă 
pe piața muncii.

ajuta să se adapteze la noi oportunități, 
precum și asistența activă și personalizată 
pentru căutarea unui loc de muncă acordată 
tuturor categoriilor de persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă și includerea 
lor activă în societate, respectând totodată 
egalitatea de gen și vizând echilibrul de 
gen.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) FTJ are un rol important de jucat 
în atenuarea consecințelor sociale în 
afara economiei și nu ar trebui să fie un 
simplu instrument de investiții în afaceri. 
Tranziția către neutralitatea climatică 
poate fi dificilă pentru regiunile afectate 
și locuitorii acestora. Printre riscuri se 
numără nu numai pierderea de locuri de 
muncă, ci și pierderea de venituri fiscale 
locale, precum și migrarea lucrătorilor, 
care lasă în urmă tineri și persoane în 
vârstă și, poate, încetarea anumitor 
servicii, în special pentru mineri. 
Investițiile în infrastructura socială, 
pentru a asigura un nivel ridicat de 
servicii pentru populația din zonele 
afectate și pentru a contrabalansa 
pierderea de servicii, reprezintă, prin 
urmare, o componentă-cheie pentru 
asigurarea unei tranziții juste din punct 
de vedere social, care nu lasă pe nimeni în 
urmă. FTJ ar trebui, în special, să ia 
măsuri pentru a preveni recesiunea și 
pentru a garanta că populația locală 
susține schimbarea și că serviciile 
furnizate în comunitatea locală și 
infrastructura legată de serviciile de 
sănătate, serviciile sociale și democrația 
locală beneficiază de îmbunătățiri.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive, punând accentul în 
mod deosebit pe investițiile în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite dacă sunt 
necesare pentru atenuarea pierderilor de 
locuri de muncă generate de tranziție prin 
crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă și nu presupun 
suplimentarea finanțării în temeiul 
Directivei 2003/87/CE. Orice astfel de 
investiție trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 



RR\1210220RO.docx 201/343 PE648.609

RO

în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat trebuie să fie flexibile 
dacă se dorește ca regiunile eligibile 
aflate în tranziție să atragă investiții 
private. Prin urmare, atunci când 
elaborează noile orientări, Comisia 
trebuie să țină seama, de asemenea, de 
problemele generate de schimbările 
structurale în regiunile în cauză, pentru a 
se asigura că aceste regiuni dispun de 
suficientă flexibilitate pentru a-și realiza 
proiectele într-o manieră viabilă din punct 
de vedere social și economic.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Sprijinul pentru investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile acordat prin intermediul FTJ 
nu ar trebui să se limiteze la domeniile 
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eligibile pentru ajutoarele de stat în 
temeiul normelor aplicabile privind 
ajutoarele de stat în conformitate cu 
articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) 
din TFUE. Dimpotrivă, normele privind 
ajutoarele de stat ar trebui să permită 
tuturor regiunilor care primesc asistență 
prin intermediul FTJ să abordeze în mod 
eficace amenințarea reprezentată de 
pierderile de locuri de muncă într-un 
stadiu incipient. Acest lucru ar trebui să 
fie, de asemenea, asigurat prin adaptarea 
în consecință a Regulamentului (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei1a.
________________
1a Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Zonele cele mai afectate de 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic ar trebui să aibă 
posibilitatea să abordeze activ și cât mai 
curând posibil schimbările structurale 
asociate. Acest lucru necesită ajustări ale 
legislației privind ajutoarele de stat, de 
exemplu prin noi orientări ale Comisiei pe 
baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) 
sau (c) din TFUE, astfel încât să se 
asigure că ajutorul este permis în 
conformitate cu normele aplicabile, 
indiferent de statutul regiunilor asistate.

Amendamentul 24

Propunere de regulament



RR\1210220RO.docx 203/343 PE648.609

RO

Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de 
Fondul social european Plus („FSE+”) 
sau de Fondul de coeziune. În conformitate 
cu articolul 21a din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], resursele FTJ trebuie 
consolidate printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de FEDR, FSE+ sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ pot fi consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele și comunitățile afectate.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Alocările financiare din FTJ ar 
trebui să fie condiționate de susținerea și 
demonstrarea de către statele membre a 
angajamentului față de obiectivul UE 
privind neutralitatea climatică până în 
2050 și de adoptarea unei strategii pe 
termen lung în concordanță cu Acordul 
de la Paris și cu obiectivul său referitor la 
temperatură. În cazul în care un stat 
membru nu îndeplinește condițiile 
respective, 50 % din alocările anuale 
pentru statul membru în cauză ar trebui 
suspendate până când respectivul stat 
membru susține și demonstrează 
susținerea angajamentului respectiv.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
persoanele și teritoriile cele mai afectate, 
în care trebuie concentrat sprijinul FTJ, și 
să descrie acțiunile specifice care urmează 
să fie întreprinse pentru a ajunge la o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea instalațiilor care 
implică producția de combustibili fosili sau 
alte activități care generează emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră într-un termen 



RR\1210220RO.docx 205/343 PE648.609

RO

trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

conform cu obligațiile Uniunii în temeiul 
Acordului de la Paris. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările, oportunitățile și 
nevoile în materie de investiții acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice și sustenabile din punctul de 
vedere al mediului, care să fie compatibile 
totodată cu tranziția către neutralitatea 
climatică și cu obiectivele Pactului 
ecologic european. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă trebuie să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie. Domeniile de 
investiții și prioritățile identificate de 
Comisie în anexa D la rapoartele de țară 
pentru 2020 din cadrul semestrului 
european pot fi utilizate pentru a evalua 
investițiile statelor membre.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea persoanelor și a 
teritoriilor care se confruntă cu 
transformări economice și sociale în 
vederea tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, sustenabilă 
din punctul de vedere al mediului, bazată 
în totalitate pe surse regenerabile de 
energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al energiei 
și circulară, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
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ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și provocările specifice cu care se 
confruntă cele mai defavorizate persoane 
și teritorii, precum și limitarea resurselor 
financiare ale statelor membre și ale 
teritoriilor și, pe de altă parte, necesitatea 
unui cadru coerent de punere în aplicare 
care să acopere mai multe fonduri ale 
Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin persoanelor din 
teritoriile care se confruntă cu diverse 
provocări socioeconomice aferente 
particularităților statelor membre în 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic, sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului, bazată în totalitate pe 
surse regenerabile de energie și circulară, 
până cel târziu în 2050, precum și către 
realizarea obiectivului Uniunii pentru 
2030, de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
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Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Obiectiv specific Obiectiv specific

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, astfel cum se 
prevede la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre.

1. FTJ sprijină impactul social, 
socioeconomic și de mediu al tranziției în 
regiunile afectate din toate statele 
membre.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Accesul la fondurile puse la 
dispoziție în temeiul JTF este condiționat 
de aprobarea și demonstrarea, din partea 
statelor membre, a angajamentului de a 
realiza obiectivul de neutralitate climatică 
până în 2050 cel târziu în planurile lor de 
tranziție justă, precum și de adoptarea 
unei strategii pe termen lung, astfel cum 
se menționează la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.
În cazul în care un stat membru nu 
îndeplinește condițiile prevăzute la primul 
paragraf, alocările anuale pentru statul 
membru respectiv se reduc cu 50 % până 
la îndeplinirea acestor condiții.
Exercițiul de evaluare la jumătatea 
perioadei menționat la articolul 7 
alineatul (4) analizează dacă condițiile 
prevăzute la prezentul alineat sunt 
suficiente pentru a permite o tranziție 
energetică armonioasă către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, astfel 
cum se menționează la articolul 1 
alineatul (1). Dacă este cazul, Comisia 
adoptă o propunere legislativă pentru 
modificarea prezentului alineat.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
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Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, pot 
primi un sprijin complementar din partea 
FEDR sau a FSE+ în limitele specificate la 
articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină exclusiv următoarele activități:

2. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină următoarele activități:

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive și durabile în 
întreprinderi, în special în 
microîntreprinderi, IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, în special în 
sectoarele necesare pentru tranziția justă 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (1);

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

(b) investiții în crearea de întreprinderi, 
cu un accent special pe IMM-uri și 
întreprinderile nou-înființate, pentru a 
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afaceri și servicii de consultanță; contribui la diversificarea și reconversia 
economică, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri;

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate care conduc la o 
reducere semnificativă a emisiilor de gaze 
cu efect de seră și a utilizării resurselor și 
energiei;

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată, sigură și durabilă, la prețuri 
accesibile, în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, în eficiența energetică și a 
resurselor (inclusiv încălzirea 
centralizată) și în energia din surse 
regenerabile; tehnologii de stocare a 
energiei și rețele de energie, cum ar fi 
rețelele inteligente și superrețelele;
(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor naturale, cu condiția ca 
acestea din urmă să fie utilizate ca o 
tehnologie de tranziție pentru a înlocui 
cărbunele, lignitul, turba și șisturile 
bituminoase, să demonstreze că realizează 
reduceri semnificative ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră și să permită 
utilizarea gazelor din surse regenerabile 
într-o etapă ulterioară. Aceste investiții ar 
trebui să fie aliniate la criteriile stabilite 
în Regulamentul (UE) 2020/852, cu 
excepția cazului în care statul membru 
justifică în mod corespunzător, în planul 
teritorial pentru o tranziție justă, 
necesitatea de a sprijini operațiunea 
nealiniată și demonstrează coerența 
investițiilor respective cu neutralitatea 
climatică până în 2050;
(db) măsuri specifice de îmbunătățire a 
eficienței energetice pentru a soluționa 
sărăcia energetică și condițiile precare de 
locuit;
(dc) investiții menite să promoveze 
transferul modal către moduri de 
mobilitate mai sustenabile;
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(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, precum și în 
tehnologia comunicațiilor, care permite 
dezvoltarea răspunsului părții de consum, 
ținând seama de necesitatea de a reduce 
în mod semnificativ utilizarea resurselor 
și a energiei;

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
precum și în restaurarea ecosistemelor 
distruse, asigurând totodată respectarea 
principiului „poluatorul plătește”;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea 
generării de deșeuri și reducerea acestora, 
utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, 
reparare și reciclare;

(g) investiții pentru realizarea și 
consolidarea economiei circulare bazate pe 
surse sustenabile, precum și a 
bioeconomiei, inclusiv prin prevenirea și 
reducerea deșeurilor, utilizarea eficientă a 
resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, inclusiv a 
lucrătorilor independenți, cu scopul de a 
reduce decalajul de competențe necesare 
pentru tranziția echitabilă către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, astfel cum se menționează la 
articolul 1 alineatul (1);

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, cu respectarea 
egalității de gen și urmărind echilibrul de 
gen, în măsura posibilului;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, cu 
respectarea egalității de gen și urmărind 
echilibrul de gen, în măsura posibilului;

(k) asistență tehnică. (k) asistență tehnică, inclusiv 
incubatoare locale și naționale și 
pepiniere de proiecte care reunesc 
finanțatori și promotori de proiecte.

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 

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

ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
dacă nu conduc la transferul de locuri de 
muncă, de capital sau de procese de 
producție dintr-un stat membru în altul.

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

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
conduc la reduceri substanțiale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
situându-se sub nivelurile de referință 
relevante utilizate pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE, 
nu cresc dependența de combustibilii 
fosili și sunt necesare pentru a asigura 
protecția unui număr semnificativ de 
locuri de muncă pe teritoriul în cauză. 
Beneficiarii ajutorului JTF nu primesc, 
pentru un anumit proiect, nicio finanțare 
suplimentară din alte fonduri în temeiul 
Directivei 2003/87/CE.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare sau orice activități legate 
de sectorul energiei nucleare;
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili solizi;

Justificare

Pentru economiile care se bazează în mare măsură pe cărbune, gazul natural este un 
combustibil de trecere important, care permite tranziția către surse de energie curate și 
durabile. Totuși, aceste investiții trebuie să demonstreze că duc la reduceri semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investițiile în instalații de tratare a 
deșeurilor reziduale;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investițiile productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, care 
implică transferul de locuri de muncă, de 
capital și de procese de producție dintr-un 
stat membru în altul.

Justificare

FTJ nu ar trebui să ducă la relocarea activităților economice.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) investiții care ar conduce la o 
utilizare nesustenabilă a biomasei sau la 
orice utilizare a unor culturi în scopul 
producerii de energie;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) activitățile sau investițiile care 
prezintă un risc crescut de neviabilitate pe 
termen lung și de dependență de subvenții 
pentru a funcționa după faza inițială de 
extindere;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) activitățile sau investițiile care ar 
împiedica dezvoltarea și utilizarea de 
alternative cu emisii scăzute de carbon și 
ar conduce la o blocare în active 
incompatibile cu obiectivul neutralității 
climatice, ținând seama de ciclul lor de 
viață;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ee (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) activitățile sau investițiile care ar 
împiedica dezvoltarea și utilizarea de 
alternative cu emisii scăzute de carbon și 
ar conduce la o blocare în active 
dăunătoare obiectivelor climatice și de 
mediu, ținând seama de ciclul lor de viață.

Justificare

O chestiune de coerență legislativă și politică. Aliniere și trimitere la taxonomia UE pentru 
finanțe sustenabile.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resursele FTJ se programează 
pentru categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

1. Resursele FTJ se programează 
pentru categoriile de regiuni în care se află 
persoanele și teritoriile în cauză, pe baza 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
întocmite în conformitate cu articolul 7 și 
aprobate de Comisie ca parte a unui 
program sau a unei modificări a 
programului. Resursele programate trebuie 
să ia forma unuia sau mai multor programe 
specifice sau a uneia sau mai multor 
priorități din cadrul unui program. 
Resursele se alocă teritoriilor care sunt 
cele mai afectate de tranziția către 
neutralitatea climatică.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea persoanelor și teritoriilor 
celor mai afectate de procesul de tranziție, 
cuprinsă în planul teritorial pertinent pentru 
o tranziție justă, este justificată în mod 
corespunzător, iar planul respectiv este în 
concordanță cu planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și cu obiectivul privind temperatura 
al Acordului de la Paris.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în 
întreaga alocare din FTJ pentru statele 
membre sau o parte din aceasta și 
resursele transferate în conformitate cu 
articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și 
FSE+ transferate către prioritatea FTJ este 
egal cu valoarea sprijinului acordat de 
JTF acestei priorități înmulțită cel puțin 
cu 1,5, dar nu depășește această valoare 
înmulțită cu 3.

2. În cazul în care un stat membru 
decide să transfere către FTJ resurse în 
conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ nu depășește valoarea 
priorității (priorităților) FTJ înmulțită cu 
3.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național și regional către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, astfel cum se menționează la 
articolul 1 alineatul (1) în concordanță cu 
cea mai recentă versiune a Planului 
național privind energia și clima 
(„PNEC”), inclusiv un calendar pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili 
într-un interval de timp compatibil cu 
obiectivul de a continua eforturile pentru 
a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai 
mare măsură de procesul de tranziție 
menționat la litera (a) și care urmează să 
fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu 
alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
persoanelor și teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de procesul de tranziție 
menționat la litera (a) și care urmează să 
fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu 
alineatul (1);

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor și 
oportunităților legate de tranziție cu care 
se confruntă persoanele și teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv a impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, astfel cum se menționează la 
articolul 1 alineatul (1), identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și de locuri de muncă pierdute, 
nevoile și obiectivele de dezvoltare care 
trebuie atinse până în 2030 legate de 
transformarea sau încetarea activităților cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră în 
aceste teritorii;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, astfel cum se menționează la 
articolul 1 alineatul (1);
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat și modalitățile în care 
autoritățile regionale respective și părțile 
interesate locale au participat la 
organizarea și punerea în practică a 
parteneriatului, măsurile de monitorizare 
și evaluare planificate și organismele 
responsabile, precum și o listă a 
partenerilor relevanți implicați, astfel cum 
se menționează la alineatul (3);

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă este cazul, o justificare 
pentru investițiile în operațiuni gaziere 
care nu sunt aliniate la criteriile stabilite 
în Regulamentul (UE) 2020/852 , cum ar 
fi demonstrarea coerenței acestor 
investiții cu neutralitatea climatică până 
în 2050;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că 

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât 
microîntreprinderile și IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin pentru succesul 
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pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției;

procesului de tranziție menționat la litera 
(a) și pentru depășirea provocărilor 
menționate la litera (c), precum și dovada 
că investițiile nu vor conduce la transferul 
de locuri de muncă, de capital sau de 
procese de producție dintr-un stat 
membru în altul;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea tuturor 
partenerilor relevanți în conformitate cu 
articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul 
RDC].
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 8 miliarde EUR (la 
prețurile din 2018).  Sumele care depășesc 
8 miliarde EUR pentru fiecare stat membru 
sunt redistribuite cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință; 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alocările rezultate din aplicarea 
literei (c) sunt ajustate pentru a se asigura 
că alocarea finală din FTJ are ca rezultat o 
intensitate a ajutorului pe cap de locuitor 
(măsurată pe baza întregii populații a 
statului membru) de cel puțin 6 EUR pe 
întreaga perioadă.

(d) alocările rezultate din aplicarea 
literei (c) sunt ajustate pentru a se asigura 
că alocarea finală din FTJ are ca rezultat o 
intensitate a ajutorului pe cap de locuitor 
(măsurată pe baza întregii populații a 
statului membru) de cel puțin 32 de EUR 
(la prețurile din 2018) pe întreaga 
perioadă. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar pentru 

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (1), în 
conformitate cu obiectivele planurilor 
naționale privind energia și clima și cu alte 
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încetarea sau reducerea activităților precum 
extracția de cărbune și lignit sau producția 
de energie electrică pe bază de cărbune

planuri de tranziție existente, cu un 
calendar pentru încetarea sau reducerea 
activităților precum extracția de cărbune și 
lignit sau producția de energie electrică pe 
bază de cărbune.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Identificarea teritoriilor care se 
preconizează că vor fi cele mai afectate și 
justificarea acestei alegeri, cu estimarea 
corespunzătoare a impactului economic și 
asupra ocupării forței de muncă pe baza 
prezentării de la secțiunea 1.1

1.2. Identificarea persoanelor și a 
teritoriilor care se preconizează că vor fi 
cele mai afectate și justificarea acestei 
alegeri, cu estimarea corespunzătoare a 
impactului economic și asupra ocupării 
forței de muncă pe baza prezentării de la 
secțiunea 1.1

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea provocărilor legate de 
tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile 
identificate

2. Evaluarea provocărilor și a 
oportunităților legate de tranziție, pentru 
fiecare dintre teritoriile identificate

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2 – punctul 2.4 – referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (h)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile:

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât 
microîntreprinderile și IMM-urile:

- o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 

- o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
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pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2 – referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (i)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

- o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă

- o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă;
- dovada că nu beneficiază de alte 
fonduri disponibile în temeiul Directivei 
2003/87/CE
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz (*): Jerzy Buzek

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 30 ani de la momentul în care Europa Centrală și de Est s-a angajat în cea mai profundă 
transformare a sa, trecând de la comunism și economia planificată la nivel central la democrație 
și piața liberă, Uniunea Europeană începe o tranziție de 30 de ani, de o amploare și o ambiție 
comparabile, pentru a deveni prima economie neutră din punct de vedere climatic din lume. 
Așa cum s-a întâmplat și în cazul transformării de după 1989, și Pactul verde european introduce 
o tranziție sistemică, care nu numai că va schimba modul în care producem, consumăm și trăim, 
ci va schimba Europa așa cum o știm și îi va inspira și pe alții. 

Din experiențele dificile prin care am trecut în procesul de transformare de după 1989 reiese că 
tranziția către o energie curată va fi reușită și ireversibilă numai dacă nu lasă pe nimeni în urmă: 
niciun cetățean, nicio regiune, niciun stat membru. Este vorba aici de solidaritatea europeană, 
de realizarea ambițiilor noastre de-a lungul unor decenii, indiferent de ciclurile politice sau 
economice, și de prosperitatea de durată a tuturor europenilor. Aceasta este, în ultimă instanță, 
miza Fondului pentru o tranziție justă. 

Am pornit pe această cale a transformării maxime, uniți de o ambiție comună, dar din puncte 
de plecare diferite. Acest lucru înseamnă că dificultățile cu care ne confruntăm diferă în 
gravitate și amploare în toate regiunile și statele membre ale UE. Fondul pentru o tranziție justă 
trebuie să fie principalul nostru vehicul prin care să ne asigurăm că aceste disparități sunt 
eliminate treptat, permițând Uniunii să aibă succes ca un întreg și tuturor europenilor să 
beneficieze așa cum se cuvine de această tranziție.

Raportorul este convins că tranziția energetică ocupă o poziție centrală în Pactul verde 
european, și se preconizează că regiunile cu niveluri ridicate ale extracției de combustibili fosili 
solizi vor fi cele care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Acolo există amenințarea 
celei mai mari pierderi directe de locuri de muncă, iar închiderea minelor de cărbune pune în 
pericol întregul lanț de aprovizionare; acolo va fi deosebit de greu de investit într-o industrie 
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nouă, curată – în regiuni aflate adesea în declin; acolo tradiția de a munci din greu – care ar 
trebui să fie apreciată și sprijinită – este deosebit de prețuită. Dacă sunt lăsați fără ajutor, 
cetățenii din aceste regiuni, în special tinerii, nu numai că își vor pierde sentimentul 
autodeterminării, ci și încrederea în Uniunea Europeană ca o comunitate care le poate oferi un 
viitor stabil.

Fondul pentru o tranziție justă nu se va aventura pe tărâmuri necunoscute. Comisia ITRE a 
contribuit la stabilirea cadrului în care se înscrie Fondul pentru o tranziție justă. În 2017, 
împreună cu vicepreședintele pentru uniunea energetică și comisarul pentru energie și climă, 
am creat Platforma pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție , pentru a sprijini tranziția 
energetică și a atenua efectul social al acesteia, cu finanțare din propunerile de proiecte-pilot 
sponsorizate de ITRE până în 2021. Prin această platformă s-a acordat ajutor tehnic 
nerambursabil administrațiilor locale din regiunile respective. Ca urmare, la inițiativa 
președintelui său, Comisia ITRE a susținut propunerea de înființare, în cadrul următorului 
CFM, a unui fond special pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție. 

Aceste eforturi au dus la crearea Fondului pentru o tranziție justă. Acum, în timp ce Uniunea 
transpune în practică toate elementele esențiale care ar trebui să ne permită să atingem 
neutralitatea climatică până în 2050, Fondul pentru o tranziție justă este nu numai cu atât mai 
important și mai urgent. ci a devenit un element indispensabil pentru reușita Pactului verde 
european. 

Raportorul este de părere că:

1) Pentru ca UE să atingă neutralitatea climatică, vor fi necesare investiții fără precedent. 
Acestea trebuie să fie însoțite sistematic de măsuri potrivite prin care să se asigure că se 
păstrează eficiența economică, precum și securitatea energetică și accesibilitatea din punct 
de vedere financiar, și că această tranziție este echitabilă și acceptabilă din punct de vedere 
social. Împreună, aceste două elemente – investițiile și măsurile de solidaritate – sunt 
esențiale, pentru a permite tranziția UE către neutralitatea climatică și pentru a ne îmbunătăți 
totodată competitivitatea la nivel mondial, poziția de lider în sectorul industrial, precum și 
creșterea și prosperitatea societăților noastre.

2) Fondul pentru o tranziție justă este piatra de temelie a acestei tranziții. Dată fiind amploarea 
acestei transformări, resursele din cadrul Fondului pentru o tranziție justă trebuie să 
corespundă sferei de aplicare a acestuia. În acest scop, bugetul său trebuie să fie majorat 
semnificativ și să se bazeze pe resurse noi care să completeze, și nu să înlocuiască politicile, 
instrumentele și fondurile de coeziune sau sectoriale ale UE. În plus, fondul trebuie să-și 
păstreze o linie bugetară separată în următorul CFM, cel puțin până în 2050.

3) Dat fiind obiectivul stabilit al Fondului pentru o tranziție justă, 80 % din bugetul său ar 
trebui să fie alocat regiunilor carbonifere, fiindcă acestea se confruntă cu cele mai mari 
provocări sistemice pe care le presupune tranziția către neutralitatea climatică.

4) Are o importanță fundamentală cooperarea strânsă și directă cu autoritățile locale și 
regionale, care sunt cele mai potrivite pentru a ajuta la direcționarea sprijinului acolo unde 
acesta va avea o eficiență maximă în regiunile-țintă. Având în vedere faptul că Fondul 
pentru o tranziție justă vizează regiunile care se confruntă cu provocări majore din cauza 
tranziției, inclusiv scăderea semnificativă preconizată a veniturilor administrațiilor 
regiunilor autonome, proiectele eligibile ar trebui să poată beneficia de până la 75 % din 
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costurile relevante.

5) În ceea ce privește domeniul de aplicare a sprijinului acordat din Fondul pentru o tranziție 
justă, lista activităților eligibile trebuie să reflecte mai bine nevoia:

- de a revitaliza fostele situri miniere și ale centralelor electrice;

- de a combate poluarea aerului și sărăcia energetică, precum și de a asigura reducerea 
rapidă a emisiilor prin renunțarea la cărbune, fapt pentru care investițiile în sectorul 
gazelor naturale și al încălzirii centralizate joacă un rol esențial;

- de investiții în energiile regenerabile;

- de investiții productive în întreprinderi, inclusiv în întreprinderi publice regionale și 
locale, în IMM-uri și start-upuri;

- de investiții în mobilitatea urbană curată și în combustibili alternativi;

- de investiții în economia vârstei a treia și în inovare socială;

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris, în special obiectivul de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale, precum și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
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european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul verde european („Pactul verde 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda provocările economice și sociale 
ale tranziției energetice către o economie 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic, în care emisiile rămase de gaze cu 
efect de seră să fie compensate prin 
absorbții echivalente.

__________________ __________________
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic constituie unul dintre cele mai 
importante obiective de politică ale 
Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a aprobat obiectivul de 
a realiza o Uniune neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a degradării mediului va aduce 
tuturor beneficii pe termen lung și oferă 
tuturor oportunități și provocări pe termen 
mediu, nu toate regiunile și statele membre 
își încep tranziția de la același nivel sau au 
aceeași capacitate de reacție. Unele state 
membre sunt mai avansate decât altele, iar 
tranziția implică un impact social și 
economic mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă și 

(2) Tranziția către o economie 
competitivă și rezilientă, neutră din punct 
de vedere climatic și circulară constituie 
unul dintre cele mai importante obiective 
de politică ale Uniunii. La data de 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. În ianuarie 2020, 
Parlamentul European a solicitat măsuri 
urgente pentru a aborda schimbările 
climatice și provocările legate de mediu și 
a sprijinit angajamentul de a transforma 
Uniunea într-o societate mai sănătoasă, 
sustenabilă, echitabilă, justă și prosperă, 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră. La 17 aprilie 2020, Parlamentul a 
subliniat, de asemenea, că la baza 
măsurilor politice de combatere a 
pandemiei de COVID-19 și a 
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șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație creează nu doar riscul unei 
tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

consecințelor acesteia, ar trebui să stea 
obiectivul neutralității climatice și că 
strategia Pactului verde ar trebui să se 
afle în centrul redresării și reconstrucției 
economiei Uniunii. Acest lucru va 
necesita investiții semnificative și, prin 
urmare, impune o alocare suplimentară 
substanțială din bugetul Uniunii. Deși 
lupta împotriva schimbărilor climatice, a 
degradării mediului și a sărăciei energetice 
va aduce tuturor beneficii pe termen lung și 
oferă tuturor oportunități și provocări pe 
termen mediu și lung, nu toate regiunile și 
statele membre își încep tranziția de la 
același nivel sau au aceeași capacitate de 
reacție. Unele state membre sunt mai 
avansate decât altele, iar tranziția 
energetică implică un impact social și 
economic mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili solizi - în special cărbune, lignit, 
turbă și șisturi bituminoase - sau pe 
industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră. Această situație creează nu doar 
riscul unei tranziții la viteze variabile în 
ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor 
disparități tot mai mari între regiuni, 
dăunătoare pentru obiectivele de coeziune 
socială, economică și teritorială. Acest 
dezechilibru ar trebui să se reflecte în 
alocarea echitabilă a resurselor Fondului 
către statele membre și regiunile cele mai 
afectate de tranziție și care au nevoie de 
sprijin financiar adecvat pentru a asigura 
o veritabilă tranziție justă și a evita 
impactul socioeconomic negativ asupra 
cetățenilor, industriilor și lucrătorilor. 
Alocarea resurselor fondului ar trebui să 
ia în considerare acele teritorii care au 
întreprins deja acțiuni pentru tranziție, 
dar care se confruntă în continuare cu 
provocări importante.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă, incluzivă, responsabilă din 
punct de vedere social și acceptabilă 
pentru toți, pentru a preveni rezistența 
socială a celor mai afectate comunități la 
politicile climatice. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative, inclusiv să creeze 
condiții adecvate de eradicare a sărăciei 
energetice. Tranziția va necesita resurse 
financiare semnificative, prin urmare, 
bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință, pentru a garanta că 
nimeni nu este lăsat în urmă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul Pactului verde 
european de a transforma Uniunea 
Europeană în primul continent neutru din 
punct de vedere climatic până în 2050 
necesită o schimbare fundamentală a 
sistemului nostru energetic. Uniunea 
energetică este principalul instrument de 
politică pentru realizarea acestei 
transformări, care urmărește să asigure 
energie sigură, durabilă, competitivă și la 
prețuri accesibile tuturor consumatorilor, 
gospodăriilor și întreprinderilor din UE. 
Atingerea acestui obiectiv va necesita o 
transformare fundamentală a sistemului 
energetic al Uniunii și eforturi pentru a 
nu lăsa pe nimeni în urmă în această 
tranziție. Cei trei piloni ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă ar trebui să 
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abordeze cele cinci dimensiuni ale 
Strategiei privind uniunea energetică: 
„securitatea energetică, solidaritatea și 
încrederea”, care vizează diversificarea 
surselor de energie ale Europei și o 
utilizare mai bună și mai eficientă a 
energiei produse în Uniune; o „piață 
internă a energiei complet integrată”, 
pentru a promova interconexiunile care 
permit energiei să circule liber în întreaga 
Uniune, a permite furnizorilor de energie 
să concureze liber și să ofere cele mai 
bune prețuri la energie; „eficiența 
energetică pe primul loc”, întrucât 
consumul scăzut de energie reduce 
poluarea și menține sursele energetice 
interne, reducând nevoia Uniunii de 
importuri de energie; „decarbonizarea 
economiei”, a patra dimensiune, 
încurajează investițiile private în 
infrastructuri și tehnologii noi; și 
„cercetarea, inovarea și competitivitatea”, 
în scopul susținerii progreselor în 
domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, prin coordonarea 
cercetării și contribuția la finanțarea 
proiectelor în parteneriat cu sectorul 
privat.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă ar trebui să ajute la 
realizarea și adaptarea la tranziția 
energetică și ar trebui să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism ar trebui să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
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domeniul climei și al obiectivelor sociale 
la nivel regional.

climatică a Uniunii până în 2050, prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii pentru obiectivele climatice, 
economice și sociale la nivel regional. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune și care se 
referă la politica energetică a Uniunii. 
Obiectivul FTJ este de a asigura 
solidaritatea europeană, prin sprijinirea 
măsurilor menite să realizeze o tranziție 
energetică echitabilă, eficientă și eficace 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și să atenueze efectele 
negative ale acestei tranziții, oferind 
sprijin celor mai afectate teritorii, 
comunități și lucrători vizați, consolidând 
totodată competitivitatea și poziția de lider 
a Uniunii în sectorul industrial la nivel 
mondial, precum și creșterea economică 
și prosperitatea. În conformitate cu 
obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond ar trebui să contribuie în 
mod direct la o tranziție energetică 
echitabilă și să atenueze impactul 
tranziției prin finanțarea de investiții în 
energie curată la prețuri accesibile și la 
activități durabile din punct de vedere 
social și ecologic, care pot conduce la 
diversificarea și modernizarea economiei 
locale, și pot atenua repercusiunile 
negative asupra ocupării forței de muncă, 
prin promovarea unor noi oportunități de 
ocupare a forței de muncă în aceste 
teritorii. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
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articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere importanța 
punerii în aplicare a pachetului „Energie 
curată pentru toți europenii”, care joacă 
un rol-cheie în tranziția Uniunii 
Europene către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și în finalizarea 
uniunii energetice, FTJ ar trebui să joace 
un rol important în reconversia fostelor 
exploatări miniere în unități de producere 
a energiei din surse regenerabile. Astfel se 
pot reduce costurile de dezafectare, se 
poate contribui la securitatea energetică, 
asigurând valoare economică și locuri de 
muncă pentru comunitățile postminiere. 
Dezvoltarea unor astfel de proiecte 
beneficiază de existența infrastructurii și 
de disponibilitatea extinsă a terenurilor. 
Soluțiile trebuie să fie abordate de la caz 
la caz, pentru a se garanta adecvarea la 
condițiile locale. Este esențială 
cooperarea strânsă între întreprinderi, 
autoritățile de reglementare, investitori, 
responsabilii cu amenajarea teritoriului și 
comunitățile locale, în scopul identificării 
utilizărilor celor mai sustenabile și al 
maximizării dezvoltării socioeconomice. 
FTJ nu ar trebui să agraveze inegalitățile 
existente între statele membre și nici să 
slăbească piața unică.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris în 
vederea limitării creșterii temperaturii la 
1,5 °C peste nivelurile preindustriale, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul verde 
european, FTJ ar trebui să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei și să garanteze că 
nimeni nu rămâne în urmă, facilitând 
tranziția energetică în regiunile cele mai 
afectate. Resursele din pachetul financiar 
al FTJ sunt suplimentare și se adaugă 
investițiilor necesare pentru atingerea 
obiectivului global de a aloca 25 % din 
cheltuielile bugetului Uniunii pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate voluntar din FEDR și 
FSE+ ar trebui să contribuie integral la 
atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină 
în completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele FTJ ar trebui să fie 
substanțiale și coerente cu obiectivul său 
ambițios. Determinarea resurselor FTJ nu 
ar trebui în niciun caz să ducă la reduceri 
sau transferuri de resurse alocate 
bugetelor fondurilor care intră sub 
incidența Regulamentului (UE) .../... 
[noul RDC] sau la efectuarea unor 
transferuri din acestea sau din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR). Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a decide să își 
completeze alocarea pentru FTJ cu 
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resursele transferate din FEDR și FSE +, 
în conformitate cu articolul 21a din 
Regulamentul (UE) [RDC nou].

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic necesită 
investiții semnificative și reprezintă o 
provocare și o oportunitate pentru toate 
statele membre. Ea va fi dificilă îndeosebi 
pentru statele membre care se bazează ori 
s-au bazat până de curând în mare măsură 
pe combustibilii fosili solizi sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră care trebuie eliminate 
treptat sau care trebuie să se adapteze din 
cauza tranziției către neutralitatea climatică 
și nu dispun de mijloacele financiare 
necesare în acest scop. Distribuirea 
mijloacelor financiare ale FTJ ar trebui să 
reflecte punctul de plecare pentru statele 
membre în procesul de tranziție 
energetică și capacitatea statelor membre 
de a finanța investițiile necesare în 
regiunile afectate pentru a face față 
tranziției către neutralitatea climatică a UE 
până în 2050.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Tranziția către neutralitatea 
climatică prezintă, de asemenea, noi 
oportunități economice. În special, 
reconversia fostelor exploatări miniere în 
unități de producere de energie din surse 
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regenerabile și construirea unei 
infrastructuri de energie din surse 
regenerabile în aceste locuri sau în zonele 
învecinate pot asigura locuri de muncă 
verzi pentru comunitățile postminiere. 
Trecerea de la economiile regionale și 
sistemele energetice pe bază de cărbune la 
energie din surse regenerabile poate 
permite comunităților locale să devină 
participanți activi la tranziția energetică și 
proprietari ai acesteia și să treacă de la 
modelul cu o industrie unică la cel cu 
industrii multiple. Reconversia regiunilor 
carbonifere în centre ale energiei din 
surse regenerabile beneficiază de 
existența infrastructurii și de 
disponibilitatea extinsă a terenurilor, 
precum și de personal instruit. În plus, 
această reconversie poate să contribuie la 
securitatea energetică și la reziliență, pe 
baza unui model de sistem energetic 
descentralizat.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu Regulamentul 
privind [instrumentul european de 
redresare] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, ar trebui să fie puse în 
aplicare măsurile de redresare și de 
reziliență prevăzute de Fondul pentru o 
tranziție justă, pentru a aborda impactul 
fără precedent al crizei provocate de 
COVID-19. Aceste resurse suplimentare 
ar trebui utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
regulament [Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene].

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în 
declin, cum ar fi producția de energie pe 
bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, sprijinul 
trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a obiectivelor climatice 
și de mediu și a legislației Uniunii, 
inclusiv a obiectivelor UE pentru 2030 în 
materie de energie și climă de reducere a 
emisiilor de GES, îmbunătățirea eficienței 
energetice și a consumului de energie din 
surse regenerabile și, după caz, a 
criteriilor stabilite prin [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile] pentru a stabili 
dacă o activitate economică este durabilă 
din punct de vedere al mediului . Lista 
investițiilor ar trebui să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale, care sunt 
fezabile din punct de vedere tehnologic și 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului verde. 
Proiectele finanțate ar trebui să contribuie 
la tranziția treptată către o economie 
inovatoare, competitivă, rezilientă, neutră 
din punct de vedere climatic și circulară. 
Pentru sectoarele cu niveluri ridicate de 
emisii de CO2, cum ar fi producția de 
energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase sau activitățile de 
extracție a acestor combustibili fosili solizi, 
sprijinul ar trebui să fie corelat cu 
încetarea treptată a activității și cu 
reducerea corespunzătoare a nivelului de 
ocupare a forței de muncă, efectuate în 
cooperare cu partenerii sociali și într-un 
termen rezonabil. În scopul transformării 
acestor sectoare, sprijinul ar trebui să 
promoveze eficiența energetică și 
activitățile cu emisii scăzute de carbon, 
prin utilizarea unor noi tehnologii, a 
surselor regenerabile de energie și a 
investițiilor în utilizarea unor 
infrastructuri și tehnologii pentru energie 
accesibilă ca preț, precum și a unor noi 
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procese sau produse. În plus, siguranța 
alimentării trebuie să fie asigurată prin 
inovări tehnologice, inclusiv introducerea 
hidrogenului, în special a hidrogenului 
verde, care are potențialul de a deveni 
unul dintre vectorii majori de energie ai 
secolului XXI. Aceste activități ar trebui 
să conducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor pe durata ciclului de viață în 
sistemul energetic de pe teritoriul în cauză 
și să fie în conformitate cu obiectivele UE 
pentru 2030 privind clima și cu obiectivele 
energetice și ale neutralității climatice a 
UE până în 205013, menținând și 
îmbunătățind în același timp locuri de 
muncă calificate și durabile, evitând 
degradarea mediului, asigurând 
fiabilitatea sistemului energetic și sporind 
robustețea unui sistem energetic bazat în 
primul rând pe eficiența energetică și 
predominant pe surse regenerabile de 
energie, inclusiv prin tehnologii de 
echilibrare și soluții de stocare flexibile. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, crescând sinergiile cu Orizont 
Europa, precum și în domeniul 
digitalizării, al conectivității și al 
mobilității inteligente, cu condiția ca 
aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie competitivă, neutră din punct de 
vedere climatic și circulară.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții intitulată „ O planetă curată 
pentru toți - O viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții intitulată „ O planetă curată 
pentru toți - O viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.



RR\1210220RO.docx 239/343 PE648.609

RO

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
ar trebui să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, oferindu-le calificările necesare, 
pentru a-i ajuta să se adapteze la 
oportunități de angajare noi și mai bune, 
precum și asistență acordată persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă. Ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
abilităților și calificărilor care sunt în 
concordanță cu tranziția către 
neutralitatea climatică. Ar trebui să se 
acorde atenție cu prioritate recalificării și 
alinierii acesteia la nevoile pieței 
regionale a muncii, în special recalificării 
la locul de muncă sau unei combinații de 
muncă cu timp parțial și recalificare cu 
timp parțial. Tranziția către un sistem 
energetic curat, bazat pe utilizarea 
surselor de energie regenerabile și pe 
eficiența energetică, oferă un potențial 
semnificativ de creare de locuri de muncă 
în teritoriile dependente de combustibilii 
fosili. Măsurile adresate lucrătorilor și 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de dimensiunea de gen.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin 
pentru investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică și modernizarea teritoriilor 
afectate de tranziția energetică, FTJ ar 
trebui să ofere sprijin pentru investiții 
productive în IMM-uri. Investițiile 
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investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

productive ar trebui înțelese ca investiții în 
active imobilizate sau necorporale ale 
întreprinderilor în vederea producerii de 
bunuri și servicii, contribuind astfel la 
formarea brută de capital și la crearea de 
locuri de muncă durabile și de calitate. 
Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, 
investițiile productive ar trebui sprijinite 
dacă contribuie la tranziția către sursele 
de energie curată sau la introducerea 
acestora, la neutralitatea climatică sau 
dacă facilitează atenuarea pierderilor de 
locuri de muncă generate de tranziție, prin 
crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, ar trebui permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează sub 
nivelul de referință relevant stabilit pentru 
alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
ar trebui să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Investițiile în 
instalațiile industriale vizate de sistemul 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii nu ar trebui orientate astfel încât să 
contribuie la creșterea profiturilor 
generate deja prin comercializarea 
certificatelor de emisii. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
ar trebui să respecte normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt 
prevăzute la articolele 107 și 108 din 
TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
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(c) din TFUE.

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

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a îndeplini obiectivele FTJ, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere 
modificarea orientărilor privind 
ajutoarele de stat destinate protecției 
mediului și energiei, „Orientările 
APME”, care sunt necesare pentru a 
facilita investițiile private și punerea în 
aplicare reușită a FTJ. Este necesar un 
cadru solid privind ajutoarele de stat 
pentru ca niciun ajutor pentru 
decarbonizare să nu conducă la 
distorsiuni nejustificate pe piața internă. 
Revizuirea APME trebuie să însoțească 
Pactul verde, ținând seama în special de 
evoluțiile recente și noi în materie de 
reglementare, de progresele și 
oportunitățile tehnologice, precum și de 
evoluțiile pieței în sectorul energetic. 
Revizuirea planificată a APME ar trebui 
să permită sprijinul național pentru 
schimbările structurale datorate 
eliminării treptate a cărbunelui, pe baza 
aceleiași condiționalități ca FTJ. Prin 
urmare, la reviziunea orientărilor, ar 
trebui să se țină seama în mod 
corespunzător, de asemenea, de 
problemele legate de schimbările 
structurale în regiunile în cauză, pentru a 
garanta acestor regiuni suficientă 
flexibilitate care să le permită să-și 
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desfășoare proiectele într-un mod viabil 
din punct de vedere social și economic.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Sprijinul pentru investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile, acordat prin intermediul FTJ, 
nu ar trebui să se limiteze la domeniile 
eligibile pentru ajutor de stat, în temeiul 
normelor aplicabile privind ajutoarele de 
stat, în conformitate cu articolul 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE. 
Dimpotrivă, normele privind ajutoarele de 
stat ar trebui să permită tuturor regiunilor 
care primesc asistență prin intermediul 
FTJ să abordeze în mod eficace 
amenințarea reprezentată de pierderile de 
locuri de muncă într-un stadiu incipient. 
Acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, 
asigurat prin adaptarea în consecință a 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Zonele cele mai afectate de 
tranziția către o economie neutră din 
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punct de vedere climatic ar trebui să aibă 
posibilitatea să abordeze activ și cât mai 
curând posibil schimbările structurale 
asociate. Acest lucru necesită ajustări ale 
legislației privind ajutoarele de stat, de 
exemplu prin noi orientări ale Comisiei 
Europene pe baza articolului 107 
alineatul (3) litera (b) sau (c) din TFUE, 
astfel încât să se asigure că ajutorul este 
permis în conformitate cu normele 
aplicabile, indiferent de statutul 
regiunilor asistate.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Toate investițiile ar trebui să fie în 
concordanță cu principiile „eficiența 
energetică pe primul loc” și „poluatorul 
plătește”. Prin urmare, pentru a garanta 
că FTJ nu este utilizat pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de repararea daunelor 
ecologice, care țin de răspunderea 
ecologică a întreprinderilor, și pentru a 
nu denatura măsurile de stimulare în 
vederea reducerii poluării și a altor efecte 
asupra mediului, sprijinul pentru 
investițiile legate de regenerarea și 
decontaminarea siturilor, refacerea 
ecosistemelor și pentru proiectele de 
reconversie ar trebui utilizat numai în 
situațiile în care nicio întreprindere nu 
poate fi trasă la răspundere și obligată 
juridic să finanțeze astfel de măsuri, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”, consacrat la articolul 191 din 
TFUE;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 13



PE648.609 244/343 RR\1210220RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], resursele FTJ trebuie 
consolidate printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, ar trebui să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune cu resurse 
suplimentare. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a decide consolidarea 
resurselor FTJ printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+, cărora ar trebui să li se acorde 
resurse suplimentare în acest scop. 
Sumele transferate de la FEDR și FSE+ ar 
trebui să fie în concordanță cu tipurile de 
operațiuni prevăzute în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ ar trebui să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție justă pe un 
teritoriu specific pentru a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic. În această privință, statele 
membre, cu sprijinul Comisiei, ar trebui 
să elaboreze, în cooperare cu autoritățile 
regionale și locale ale teritoriilor în cauză 
(cel puțin de la nivelurile NUTS 2 și 3), 
care reprezintă industria și sindicatele, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante, planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care să detalieze 
procesul de tranziție, în conformitate cu 
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regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate.

planurile naționale privind energia și clima 
și incluzând informații despre aplicarea, 
monitorizarea și evaluarea acestuia. În 
acest scop, Comisia ar trebui să înființeze 
o Platformă pentru o tranziție justă care să 
se bazeze pe experiența și succesul 
platformei existente pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, după consultarea actorilor 
implicați, ar trebui să identifice teritoriile 
cele mai afectate, în care trebuie concentrat 
sprijinul FTJ și să descrie acțiunile 
specifice care urmează să fie întreprinse 
pentru a atinge obiectivele energetice și 
climatice ale Uniunii până în 2030 și a 
ajunge la o economie neutră din punct de 
vedere climatic, în special în ceea ce 
privește conversia sau închiderea 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili solizi sau alte activități 
care generează emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră, menținând și extinzând 
totodată oportunitățile de angajare 
existente, pentru a evita excluziunea 
socială în teritoriile afectate. Aceste 
teritorii ar trebui definite cu precizie și 
trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile ar trebui să detalieze provocările 
și nevoile acestor teritorii, inclusiv ratele 
șomajului, tendințele de depopulare și 
eforturile timpurii de reconversie sau 
tranziție, și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
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FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
obiectivele energetice și climatice ale 
Uniunii pentru 2030 și cu tranziția către 
neutralitatea climatică, cu obiectivele 
Pactului verde, și, dacă este posibil, în 
sinergie cu alte scheme și programe de 
finanțare relevante naționale și ale 
Uniunii, precum și cu alte priorități 
politice ale Uniunii. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție ar trebui 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă ar trebui să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu provocări economice, 
energetice și sociale importante în vederea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de către statele membre în 
mod individual. Principalele motive în 
acest sens sunt, pe de o parte, disparitățile 
dintre nivelurile de dezvoltare ale 
diferitelor teritorii și rămânerea în urmă a 
celor mai defavorizate teritorii, precum și 
limitarea resurselor financiare ale statelor 
membre și ale teritoriilor și, pe de altă 
parte, necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare care să acopere mai 
multe fonduri ale Uniunii în cadrul 
gestiunii partajate. Ar trebui să se asigure 
coerența cu alte politici, în special cu 
politica industrială și cu normele privind 
achizițiile publice, în vederea asigurării 
unor condiții de concurență echitabile, 
pentru a permite industriei europene, 
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respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

inclusiv IMM-urilor, să producă bunuri și 
servicii durabile, în conformitate cu 
Pactul verde, și să asigure locuri de 
muncă. Întrucât aceste obiective pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective,

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu grave provocări 
socioeconomice, energetice și de mediu, 
decurgând din particularitățile statelor 
membre în procesul lor de tranziție 
energetică către atingerea obiectivelor 
Uniunii pentru 2030 în materie de energie 
și climă, precum și a unei economii a 
Uniunii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, și anume acele 
regiuni care, din cauza dependenței lor 
actuale sau recente de combustibilii fosili 
solizi, cum ar fi cărbunele, lignitul, turba 
și șisturile bituminoase, sau de activitățile 
industriale intense din punct de vedere al 
gazelor cu efect de seră, se confruntă cu 
schimbări structurale importante.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1



PE648.609 248/343 RR\1210220RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a realiza o 
tranziție energetică solidară, eficientă și 
durabilă ecologic către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care ține 
seama de elaborarea planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă, cu scopul de a 
oferi fiabilitate lucrătorilor, sectorului 
energetic, industriei, investitorilor și 
comunităților, precum și de a permite 
regiunilor, operatorilor economici și 
cetățenilor să beneficieze de oportunități 
echitabile și egale în vederea abordării 
efectelor sociale, economice, de securitate 
energetică, de sărăcie energetică și de 
mediu ale tranziției.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile sprijinite de FTJ sunt în 
conformitate cu Acordul de la Paris, cu 
obiectivele Uniunii privind energia și 
clima pentru 2030 și 2050, precum și cu 
principiile economiei circulare. FTJ 
sprijină îndeosebi eforturile destinate 
realizării pe deplin a potențialului 
considerabil pe care îl are această 
tranziție de a crea locuri de muncă în 
regiunile afectate.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre.

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre 
care au susținut obiectivul privind 
realizarea unei economii neutre din punct 
de vedere al climei până în 2050 și fac 
dovada angajamentului lor în propriile 
planuri naționale privind energia și clima, 
în special în acele regiuni unde, datorită 
importanței provocărilor tranziției 
energetice, asistența financiară a Uniunii 
este cea mai necesară. În conformitate cu 
anexa I la prezentul regulament, resursele 
FTJ sunt alocate în mod predominant 
regiunilor carbonifere, astfel cum sunt 
enumerate în anexa la Termenii de 
referință pentru Platforma privind 
regiunile cu un consum ridicat de 
cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon (Platforma pentru regiunile 
carbonifere în tranziție), pentru a aborda 
impactul social, economic, de mediu și 
asupra securității energiei pe care îl are 
tranziția lor energetică.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de cel puțin 
44 073 459 000 EUR la prețurile actuale și 
nu sunt transferate de la alocările 
aferente fondurilor care intră sub 
incidența Regulamentului (UE) [noul 
RDC], în special de la fonduri precum 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE+) 
sau Fondul european agricol pentru 
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dezvoltare rurală (FEADR). Această 
sumă poate fi majorată, dacă este cazul, cu 
resurse suplimentare alocate în bugetul 
Uniunii, precum și cu alte resurse în 
conformitate cu actul de bază aplicabil.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se 
indexează cu 2 % pe an.

eliminat

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

eliminat

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale durabile pentru o tranziție justă 
întocmite în conformitate cu articolul 7.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină următoarele activități:

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții durabile și productive în 
IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-
înființate, cooperative, comunități de 
energie ale cetățenilor și organizații din 
sectorul terțiar, precum și în întreprinderi 
publice regionale și locale, care conduc la 
diversificare și reconversie economică și 
contribuie la crearea de noi locuri de 
muncă de calitate;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, în special IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, care conduc 
la diversificare economică și contribuie la 
crearea de locuri de muncă, inclusiv 
prestarea de servicii relevante de 
consultanță în afaceri;

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități sustenabile de 
cercetare și inovare, inclusiv cercetare în 
domeniul energiei, inclusiv cea 
desfășurată de centre de cercetare și 
universități, și de promovare a transferului 
de tehnologii avansate;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii, infrastructuri și servicii pentru 
un sistem energetic curat, la prețuri 
accesibile, securizat, durabil, sigur și 
flexibil, în reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, în eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile, precum și 
în soluții de stocare;

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în active, infrastructură și 
tehnologii din domeniul energiei din surse 
regenerabile, inclusiv soluții de stocare, 
sprijinirea producției proprii, precum și 
dezvoltarea sistemelor de încălzire și 
răcire și trecerea lor la energie din surse 
regenerabile;

Amendamentul 38
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții în reabilitarea energetică 
a clădirilor, în conformitate cu viitoarea 
inițiativă a Comisiei intitulată „Valul de 
renovări ale clădirilor”, inclusiv 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
din acest domeniu;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) investiții în conectarea 
transfrontalieră a rețelelor electrice, în 
vederea realizării obiectivului de 15 % în 
domeniul interconectării rețelelor 
electrice până în 2030;

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) investiții într-un sistem eficient de 
termoficare centralizată, astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 41 din 
Directiva 2012/27/UE;

Amendamentul 41

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



PE648.609 254/343 RR\1210220RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) investiții în dezvoltarea tehnologiei 
și a infrastructurii pentru o mobilitate 
accesibilă, curată și inteligentă, inclusiv 
infrastructura de încărcare pentru 
vehiculele electrice și mobilitatea urbană 
multimodală durabilă, facilitând 
dezvoltarea economică și crearea de 
locuri de muncă, contribuind la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
domeniul transporturilor și la 
diversificarea soluțiilor de mobilitate, 
inclusiv investiții în combustibili 
alternativi pentru transport care să 
accelereze tranziția către o mobilitate cu 
emisii zero;

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) investiții pentru combaterea 
sărăciei energetice și a poluării aerului, în 
special prin înlocuirea soluțiilor 
individuale de încălzire bazate pe 
cărbune, precum și prin creșterea 
eficienței energetice în regiunile cele mai 
afectate;

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) învestiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, inclusiv investiții în 
rețele de foarte mare capacitate și 
tehnologia 5G, soluții energetice 
inteligente și infrastructură și tehnologii 



RR\1210220RO.docx 255/343 PE648.609

RO

conexe, precum și investiții care să 
faciliteze tranziția către o economie 
circulară și către neutralitatea climatică, 
inclusiv prin utilizarea tehnologiilor și a 
datelor digitale în agricultură, silvicultură 
și industria alimentară;

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și 
revitalizarea mediului, accesibilitatea 
transporturilor și renovarea fostelor mine 
de cărbune și a fostelor centrale electrice, 
precum și a siturilor și a instalațiilor 
dezafectate, în proiecte de restaurare a 
terenurilor și de reconversie, inclusiv 
investiții în infrastructuri ecologice în 
fostele zone miniere și în împădurirea 
fostelor situri miniere;

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare și alte mijloace de recuperare, 
inclusiv valorificarea energetică;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în economia de argint, 
infrastructura și inovațiile sociale 
necesare pentru a sprijini accesul la piața 
forței de muncă, incluziunea socială și 
îmbătrânirea ducând o viață activă și 
sănătoasă;

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, a lucrătorilor independenți și 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă, în special în ceea ce privește 
competențele și calificările relevante 
pentru implementarea strategiilor de 
dezvoltare regională, precum și pentru 
tranziția către o economie sustenabilă, 
digitală și verde;

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și sprijin oferit 
lucrătorilor care și-au pierdut locul de 
muncă ca urmare a tranziției;

Amendamentul 49

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



RR\1210220RO.docx 257/343 PE648.609

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
acordând atenție mai ales femeilor și 
grupurilor vulnerabile;

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) fără a aduce atingere articolului 5, 
alte activități specifice de orice natură 
care contribuie la realizarea obiectivului 
specific unic al FTJ, incluse în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă și 
convenite între un stat membru și 
autoritățile relevante ale teritoriilor vizate 
și aprobate de Comisie;

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) FTJ sprijină doar investițiile 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile, care nu implică transferul de 
locuri de muncă, de capital și de procese 
de producție dintr-un stat membru în 
altul;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2



PE648.609 258/343 RR\1210220RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, FTJ poate sprijini, în teritoriile 
relevante, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost incluse în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă. Aceste investiții sunt eligibile numai 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și nu conduc la relocare, astfel 
cum se prevede la articolul 60 din 
Regulamentul nr. …/… [RDC], precum și 
pentru activitățile industriale care fac 
obiectul sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, cu condiția să nu 
contribuie la creșterea profitului obținut 
din comercializarea certificatelor de 
emisii.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16, cu excepția întreprinderilor 
afectate de tranziția energetică către 
neutralitatea climatică;

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

Amendamentul 54
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1) litera (d), 
Comisia poate aproba un plan teritorial 
pentru o tranziție justă care include 
investiții legate de producția, prelucrarea, 
distribuția, stocarea, transmiterea sau 
utilizarea gazelor naturale, cu condiția să 
reprezinte o tehnologie de tranziție și în 
următoarele circumstanțe justificate în 
mod corespunzător:
(a) investițiile au loc în teritorii care se 
confruntă cu provocări deosebit de grave 
în ceea ce privește tranziția energetică, 
din cauza dependenței înalte a acestora de 
combustibili fosili solizi, cum ar fi 
regiunile cu o mare pondere de sisteme de 
termoficare centralizată pe bază de 
combustibili fosili solizi;
(b) investițiile respective contribuie la 
obiectivele de mediu ale Uniunii privind 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, prin accelerarea 
eliminării complete a cărbunelui, 
lignitului, turbei sau șisturilor 
bituminoase;
(c) sunt în concordanță cu legislația și 
obiectivele Uniunii în materie de energie 
și climă, precum și cu planurile energetice 
și climatice naționale și au un caracter 
tranzitoriu;
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(d) a fost efectuată o evaluare prealabilă a 
utilizării surselor exclusiv regenerabile de 
energie;
(e) înlocuirea infrastructurii energetice 
bazate pe combustibili fosili solizi și cu 
emisii mari de dioxid de carbon generează 
reduceri semnificative ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră și ale poluării 
atmosferice și sporește eficiența 
energetică;
(f) activitățile sprijinite contribuie la 
reducerea sărăciei energetice;
(g) activitățile sprijinite nu împiedică 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie în teritoriile în cauză și sunt 
compatibile și în sinergie cu o utilizare 
viitoare a surselor regenerabile de 
energie.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză. În cazul în care 
decide să refuze aprobarea, Comisia își 
justifică decizia în mod corespunzător. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
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cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ este egal cu valoarea 
sprijinului acordat de JTF acestei 
priorități înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu 
depășește această valoare înmulțită cu 3.

cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și, în mod voluntar, 
resursele transferate în conformitate cu 
articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și 
FSE+, pe care statul membru decide să le 
transfere către prioritatea FTJ, nu 
depășește valoarea înmulțită cu 3 a 
sprijinului primit din FTJ.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele eligibile finanțate în 
cadrul FTJ care contribuie la obiectivul 
specific prevăzut la articolul 2 pot 
beneficia de până la 75 % din costurile 
relevante.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu toate autoritățile regionale și 
locale competente ale teritoriilor vizate (cel 
puțin la nivelurile NUTS 2 și 3), unul sau 
mai multe planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care acoperă unul sau mai 
multe teritorii afectate corespunzătoare 
nivelului 3 al nomenclatorului comun al 
unităților teritoriale de statistică („regiuni 
de nivel NUTS 3”) instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
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cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social, de mediu și la nivelul 
securității energetice al tranziției, în 
special în ceea ce privește pierderile de 
locuri de muncă și numărul potențial de 
locuri de muncă afectate în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili solizi și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră. Orientările privind 
investițiile identificate de Comisie în 
anexa D la rapoartele de țară pentru 2020 
nu limitează posibilitățile statelor membre 
de a propune domenii și priorități pentru 
care să se solicite sprijin din partea FTJ. 
Autoritățile relevante și părțile interesate 
din teritorii sunt implicate activ în toate 
etapele procesului: de pregătire, selecție și 
punere în aplicare. 

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național și regional către 
îndeplinirea obiectivelor UE pentru 2030 
în materie de climă și către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, care să includă acțiunile în 
domeniul tranziției deja realizate și un 
calendar al viitoarelor etape principale ale 
tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
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energia și clima („PNEC”);

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură, care necesită sprijin financiar 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție menționat la litera (a) și care 
urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu, precum și asupra 
securității energetice al tranziției până în 
2050 către o economie neutră din punct de 
vedere climatic la nivelul Uniunii, 
identificând numărul potențial de lucrători 
și de locuri de muncă afectate, precum și 
de locuri de muncă pierdute, impactul 
potențial asupra veniturilor colectivităților 
locale de nivel NUTS 2 și 3, numărul de 
întreprinderi afectate, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de transformarea 
sau încetarea activităților cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

Amendamentul 63
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic, de mediu și asupra securității 
energetice al tranziției până în 2050 către 
o economie a UE neutră din punct de 
vedere climatic și pentru a împiedica 
agravarea sărăciei energetice;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale relevante;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile la nivel național și regional, 
inclusiv posibilitatea unei evaluări de 
către organisme și instituții 
neguvernamentale;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o descriere a procesului 
participativ desfășurat pentru elaborarea 
sa;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției;

(g) o descriere a tipului și calendarului 
de operațiuni preconizate și a contribuției 
estimate a acestora la atenuarea impactului 
social, economic, de mediu și asupra 
securității energetice al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive și 
sustenabile ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile, o listă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe relevante ale Uniunii, 
fonduri și piloni ai Mecanismului pentru o 
tranziție justă pentru a răspunde nevoilor 
identificate în materie de dezvoltare.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) în cazul în care se acordă sprijin 
activităților industriale care fac deja 
obiectul EST, o descriere a faptului că un 
astfel de sprijin nu contribuie la creșterea 
profiturilor care provin deja din 
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comercializarea certificatelor de emisii;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
precum și a reprezentanților industriei, a 
sectorului energetic, a partenerilor sociali 
și a oricăror altor părți interesate 
relevante.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
planurile naționale privind energia și clima 
și Strategia pe termen lung pentru 2050, 
cu Acordul de la Paris și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și, în cea 
mai mare măsură posibilă, cu strategiile 
de specializare inteligentă și alte strategii 
și programe relevante, inclusiv privind un 
aer curat, un oțel curat, sărăcia 
energetică și prosumatori de energie.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă și deciziile privind selectarea 
proiectelor și a operațiunilor sunt 
disponibile în mod public. Elaborarea și 
dezvoltarea planurilor teritoriale pentru 
tranziție sunt supuse consultării publice.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o prioritate a FTJ 
sprijină activitățile menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (h), (i) sau (j), datele 
privind indicatorii pentru participanți se 
transmit numai în cazul în care sunt 
disponibile toate datele referitoare la 
participantul respectiv solicitate în 
conformitate cu anexa III.

3. În cazul în care o prioritate a FTJ 
sprijină activitățile menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (h), (i) sau (j), datele 
privind indicatorii pentru participanți se 
transmit numai în cazul în care sunt 
disponibile toate datele referitoare la 
participantul respectiv solicitate în 
conformitate cu anexa III, asigurând 
totodată respectarea unor norme stricte de 
protecție a datelor.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
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proporțional cu realizările. proporțional cu realizările. Corecțiile 
financiare se referă la cazurile în care 
deficiențele sunt legate de intervențiile din 
cadrul programului și nu la cazurile în 
care se datorează unor factori externi. 

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentarea procesului de tranziție 
și identificarea celor mai afectate teritorii 
din statul membru

1. Prezentarea procesului de tranziție, 
inclusiv a tranziției anterioare, și 
identificarea celor mai afectate teritorii din 
statul membru

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea provocărilor legate de 
tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile 
identificate

2. Evaluarea provocărilor și a 
oportunităților legate de tranziție, pentru 
fiecare dintre teritoriile identificate

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției anterioare și 
preconizate către o economie neutră din 
punct de vedere climatic

Amendamentul 80
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1a. Descrierea modului în care sunt 
consultați și implicați reprezentanții 
comunității și actorii societății civile în 
procesul de programare, atât înainte, cât 
și după elaborarea documentelor de 
programare.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportor pentru aviz: Dominique Riquet

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul pentru o tranziție justă este una dintre măsurile luate de Comisie în cadrul Pactului 
verde pentru Europa și vizează atingerea obiectivului Uniunii de neutralitate a emisiilor de 
dioxid de carbon până în 2050 prin sprijinirea regiunilor cu cele mai mari dificultăți și cele 
mai afectate de tranziție.

Această propunere legislativă este mai de actualitate ca oricând: ea recunoaște necesitatea, dar 
și costurile, provocările și dificultățile economice și sociale pe care le implică transformarea 
structurală a metodelor noastre de producție pentru întregi sectoare și regiuni, din cauza 
dependenței lor de combustibilii fosili sau a structurii lor industriale cu emisii ridicate de CO2. 
Toate statele membre trebuie să depună eforturi, însă, în conformitate cu principiul fundamental 
al solidarității europene, trebuie sprijinite în primul rând zonele care sunt cele mai vulnerabile 
și cele mai afectate de această tranziție.

Raportorul pentru aviz al Comisiei pentru transport și turism salută această propunere, atât în 
ceea ce privește obiectivul său (neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon), cât și abordarea sa 
favorabilă incluziunii („a nu lăsa pe nimeni în urmă”) și sinergiile cu alte fonduri europene. În 
special, acest fond se articulează bine la nivel național și regional cu planurile energetice și 
climatice naționale și cu planurile teritoriale, în cadrul gestiunii partajate și în conformitate cu 
principiul subsidiarității. Astfel, acest instrument este pe deplin ancorat în politicile regionale 
prin intermediul fondurilor structurale, bazate pe participarea statelor membre, și este 
consolidat prin complementarități pe care urmărește să le creeze cu BEI sau cu mecanismele de 
finanțare conexe (InvestEU, etc.). Raportorul consideră că dezvoltarea și punerea în aplicare a 
acestui instrument de finanțare la nivel teritorial este esențială pentru succesul tranziției și, prin 
urmare, dorește să evidențieze acest aspect.

Prioritatea acestui regulament este să contribuie la recalificarea lucrătorilor și a întreprinderilor 
prin adaptarea mijloacelor lor de lucru în regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție. 
Cu toate acestea, din cauza finanțării foarte reduse a fondului, fapt regretabil având în vedere 
sumele necesare pentru realizarea tranziției economice, raportorul pentru aviz este de părere că 
este posibilă o direcționare mai precisă a acestui instrument bugetar în vederea creșterii valorii 
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sale adăugate și a eficienței sale printr-o optimizare bugetară sporită și reducerea numărului de 
sectoare și activități vizate în mod prioritar în domeniul său de aplicare.

În acest scop, au fost introduse mai multe dispoziții:

- O selecție mai specifică a activităților care pot fi sprijinite de fond: deși raportorul pentru 
aviz consideră că trebuie, într-adevăr, să se acorde prioritate IMM-urilor care, datorită 
dimensiunii lor, dispun adesea de o flexibilitate mai redusă pentru a-și adapta 
dispozitivele de producție, este, totuși, de părere că o serie de activități propuse inițial 
de Comisie (cercetarea și inovarea, digitalizarea, ajutorul pentru decontaminare în 
măsura în care contravine principiului „poluatorul plătește”) nu se încadrează în mod 
direct în obiectivele regulamentului și pot, în plus, să fie sprijinite de alte instrumente 
financiare și bugetare europene;

- Criterii de eligibilitate mai stricte în cazul activităților acoperite de sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii: raportorul pentru aviz recunoaște importanța 
includerii anumitor activități industriale acoperite de schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS) într-un cadru limitat și pe baza unei acceptări de la 
caz la caz de către Comisie. Cu toate acestea, consideră că este esențial să se evite riscul 
unui efect de balast pentru aceste întreprinderi, astfel încât ele să nu beneficieze de 
ajutoare suplimentare acordate de Fondul pentru o tranziție justă pentru decarbonizarea 
sectoarelor lor industriale cu scopul de a vinde certificatele lor de emisii excedentare, 
înregistrând astfel profituri necuvenite („windfall profits”), în plus față de ajutorul 
financiar primit din fond;

- O optimizare sporită a bugetului și îndreptată mai mult spre obținerea de rezultate: 
nivelurile de performanță necesare ale priorităților au fost ridicate pentru o aplicare mai 
strictă a principiului „folosești sau pierzi” și pentru a permite reajustări și realocări în 
caz de neconformitate și a asigura adiționalitatea fiecărui euro cheltuit;

- Fondul pentru o tranziție justă urmărește să ajute teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Toate statele vor trebui 
să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv comun, în condițiile în care 
neconformitatea unui stat ar pune în pericol eforturile celorlalte state și ar avea efecte 
negative asupra tuturor, chiar și asupra celor a căror tranziție ecologică este cea mai 
avansată. Prin urmare, pentru a asigura același principiu fundamental al solidarității 
europene, raportorul pentru aviz este de părere că statele membre care nu s-au angajat 
încă să atingă un obiectiv național privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
până în 2050 ar trebui să aibă un acces limitat la acest fond, iar alocarea de fonduri 
acestor state la nivel național ar trebui suspendată parțial până la adoptarea obiectivului 
respectiv;

- Activități industriale eligibile mai bine definite: raportorul pentru aviz recunoaște că 
această propunere identifică în mod corect teritoriile și sectoarele cele mai afectate de 
tranziție, în special din cauza dependenței lor de combustibilii fosili și de activitățile 
industriale cu un nivel ridicat de emisii de dioxid de carbon. Raportorul pentru aviz 
observă, cu toate acestea, o deficiență majoră în această identificare și consideră că 
eligibilitatea pentru fond ar trebui extinsă pentru a include activitățile industriale care, 
deși generează emisii de gaze cu efect de seră scăzute, implică fabricarea de produse 



RR\1210220RO.docx 275/343 PE648.609

RO

finite incompatibile cu obiectivul UE de neutralitate din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon. Activitățile industriale respective ar trebui considerate elemente 
constitutive ale tranziției și ar trebui integrate în fond. În special, sectorul vehiculelor 
echipate cu motoare cu ardere internă face obiectul unor schimbări rapide și profunde 
de-a lungul întregului său lanț valoric: prin urmare, trebuie să îi fie acordat un sprijin 
european specific pentru ca tranziția sa să reușească, pentru a-i sprijini pe lucrători și 
pentru a menține competitivitatea sectorului autovehiculelor și poziția sa de lider în 
contextul concurenței internaționale sporite. Cu toate acestea, trebuie amintit că niciun 
obiectiv de neutralitate climatică nu poate fi atins fără decarbonizarea transportului: 
sectorul reprezintă 23 % din emisiile de CO2 din UE, iar ponderea sa continuă să 
crească, în timp ce doar transportul rutier reprezintă 75 % din emisiile de CO2 și energia 
consumată de sector. Producătorii de autovehicule și furnizorii lor sunt, alături de 
sectoarele de întreținere și de reparații, cei mai afectați de tranziția către vehicule cu 
emisii zero sau scăzute. Având în vedere importanța lor în economia europeană (3,5 
milioane de locuri de muncă directe și indirecte în UE, sectorul autovehiculelor 
reprezentând 8,5 % din locurile de muncă din industria europeană și 7,5 % din PIB-ul 
european), aceste sectoare trebuie, așadar, să fie sprijinite de Fondul pentru o tranziție 
justă.

Prin urmare, raportorul pentru aviz este convins că, prin încorporarea acestor recomandări 
adresate Comisiei pentru dezvoltare regională, Fondul pentru o tranziție justă își va consolida 
capacitatea operațională și eficacitatea în vederea realizării obiectivului european de 
neutralitate climatică, protejând, în același timp, categoriile cele mai vulnerabile în cadrul 
acestei tranziții.

AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
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provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră sau ale 
căror produse finite sunt incompatibile cu 
obiectivul Uniunii de neutralitate a 
emisiilor de dioxid carbon. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială. În acest context, ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită provocărilor 
specifice pe care le va atrage după sine 
tranziția către neutralitatea climatică 
pentru zonele îndepărtate, insulare și cu 
handicapuri geografice, precum și pentru 
zonele cu probleme de depopulare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă, favorabilă incluziunii și 
acceptabilă din punct de vedere social 
pentru toți, nelăsând pe nimeni în urmă și 
combătând sărăcia energetică. Prin 
urmare, atât Uniunea, cât și statele 
membre, precum și diferiții actori 
regionali și locali ar trebui să țină seama 
de implicațiile sale economice și sociale 
încă de la început, precum și de 
caracteristicile și particularitățile 
regiunilor lor, inclusiv de nivelul emisiilor 
de dioxid de carbon și de PIB-ul pe cap de 
locuitor sub media UE, și ar trebui să 
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utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative și a 
transforma provocările în oportunități. 
Tranziția ar trebui să evite prăbușirea 
economică a celor mai expuse regiuni, 
garantând totodată faptul că se menține 
baza dezvoltării economice în aceste 
regiuni. Bugetul Uniunii are un rol 
important în această privință.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a sprijini acțiunile care urmăresc 
asigurarea unei tranziții energetice juste 
și reușite către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și de a atenua 
efectele negative ale tranziției climatice, 
oferind sprijin pentru cele mai afectate 
teritorii și lucrătorii vizați. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la atenuarea impactului 
tranziției prin atenuarea consecințelor 
sociale negative și prin finanțarea 
modernizării și a reconversiei economiei 
locale, precum și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă și crearea de noi 
oportunități cu ajutorul cursurilor de 
formare, al recalificării și al actualizării 
programelor de învățământ. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC]. Dat fiind caracterul 
politicii de tranziție, FTJ își propune să 
fie un instrument pe termen lung, în 
deplină concordanță cu perspectiva unui 
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continent neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul instrumentelor politicii de coeziune 
și al tuturor celorlalte instrumente de 
finanțare relevante naționale și ale 
Uniunii care vizează sectoarele 
vulnerabile. Instituirea FTJ nu ar trebui 
să ducă la reduceri ale fondurilor care 
intră sub incidența Regulamentului (UE) 
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.../... [noul RDC].

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili solizi, desfășoară 
activități industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră sau ale căror produse 
finite sunt incompatibile în cele din urmă 
cu obiectivul privind neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon, care trebuie 
eliminate treptat sau care trebuie să se 
adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
mijloacele financiare necesare în acest 
scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere 
toate statele membre, dar distribuirea 
mijloacelor sale financiare trebuie să 
reflecte capacitatea statelor membre de a 
finanța investițiile necesare pentru a face 
față tranziției către neutralitatea climatică.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții, premii, 



PE648.609 280/343 RR\1210220RO.docx

RO

execuție indirectă și prevăd controlul 
răspunderii actorilor financiari. Normele 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
TFUE se referă, de asemenea, la protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și finanțarea eficace 
din partea UE;

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu Regulamentul 
privind [instrumentul european de 
redresare] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, măsurile de redresare 
și de reziliență prevăzute de Fondul 
pentru o tranziție justă ar trebui să fie 
puse în aplicare pentru a aborda impactul 
fără precedent al crizei provocate de 
COVID-19.  Aceste resurse suplimentare 
ar trebui utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [ERI];

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
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investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

investițiilor ar trebui să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și regionale 
și care sunt sustenabile pe termen lung, 
ținând seama de toate obiectivele Pactului 
ecologic european. Proiectele finanțate 
trebuie să contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară, atenuând în același 
timp impactul economic și social negativ 
al tranziției ecologice. Pentru sectoarele 
aflate în declin, cum ar fi producția de 
energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase sau activitățile de 
extracție a acestor combustibili fosili solizi, 
sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea 
treptată a activității și cu reducerea 
corespunzătoare a nivelului de ocupare a 
forței de muncă. În această privință, 
gazele naturale pot reprezenta o punte 
tehnologică în procesul de tranziție atunci 
când înlocuiesc sursele de energie care 
implică emisii mai ridicate de dioxid de 
carbon și, astfel, sunt asociate cu 
utilizarea energiei din surse regenerabile. 
În ceea ce privește transformarea 
sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de 
gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, inclusiv al tehnologiilor 
bazate pe IA, precum și în domeniul 
digitalizării, al conectivității, al 
accesibilității și al mobilității sustenabile 
și care promovează totodată transferul 
modal, cu condiția ca aceste măsuri să 
contribuie la atenuarea efectelor negative 
ale tranziției către o economie neutră din 
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punct de vedere climatic și circulară.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui, de asemenea, să 
sprijine activitățile industriale care, deși 
nu generează emisii semnificative de gaze 
cu efect de seră, implică fabricarea de 
produse industriale afectate de impactul 
tranziției către neutralitatea climatică a 
Uniunii. În acest sens, industria 
europeană a vehiculelor echipate cu 
motoare cu ardere internă este, și va fi și 
mai mult, una dintre industriile cele mai 
afectate, în condițiile în care funcționează 
într-un context de intensificare a 
concurenței internaționale și de înăsprire 
a cerințelor de mediu, ea fiind 
responsabilă de aproape 20 % din emisiile 
de CO2 ale Uniunii. Nu se poate realiza, 
așadar, neutralitatea emisiilor de dioxid 
de carbon fără un sprijin specific pentru 
acest sector, care reprezintă 8,5 % din 
locurile de muncă din sectorul industrial 
în UE, 7,5 % din PIB-ul UE și 
aproximativ 3,5 milioane de locuri de 
muncă directe – ce echivalează cu 11,4 % 
din locurile de muncă din sectorul 
producției industriale a UE – și 13,8 
milioane de locuri de muncă indirecte. În 
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special, având în vedere că producătorii 
de autovehicule, furnizorii acestora, 
precum și sectoarele de întreținere și de 
reparație sunt cele mai expuse, FTJ ar 
trebui să sprijine aceste sectoare și să 
ofere asistență lucrătorilor și persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă în 
procesul de conversie la competențe mai 
moderne, în special în cadrul industriilor 
alternative care produc vehicule cu emisii 
zero și/sau cu emisii scăzute. De 
asemenea, FTJ ar trebui să sprijine 
investițiile în rețelele de transport public 
și în flotele aferente, ca un instrument 
eficace de realizare a tranziției și de 
sprijinire a unei mobilități cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, promovând 
în același timp transferul modal, în 
special în centrele metropolitane, precum 
și conectivitatea în zonele rurale. O 
atenție deosebită ar trebui acordată, de 
asemenea, dificultăților socio-economice 
ale zonelor depopulate sau slab populate, 
care depind în mare măsură de 
combustibilii fosili, pentru a preveni 
relocarea și depopularea acestor teritorii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați și a persoanelor care desfășoară 
activități independente, pentru a ajuta 
persoanele în cauză să se adapteze la noi 
oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă și 
deplină pe piața muncii. În mod similar, ar 
trebui acordată o atenție deosebită ratelor 
șomajului, în special în rândul tinerilor, 
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în teritoriile afectate de tranziție.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 

(12) Pentru a consolida modernizarea și 
reconversia economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive în IMM-
uri. Investițiile productive trebuie înțelese 
ca investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau sprijinirea adaptării unui 
număr semnificativ de locuri de muncă, 
precum și dacă nu conduc la relocare și nu 
sunt rezultatul acesteia. Investițiile în 
instalațiile industriale existente, inclusiv 
cele vizate de schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
trebuie permise dacă contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și se situează 
cu mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă și trebuie 
să fie sustenabilă și coerentă cu principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”. 
Aceste investiții ar trebui efectuate astfel 
încât să se elimine posibilitatea unor 
efecte neașteptate pentru instalațiile 
industriale vizate, astfel încât acestea să 
nu profite de ajutoarele suplimentare 
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IMM-urile trebuie limitat la 
întreprinderile situate în zone desemnate 
ca zone asistate în sensul articolului 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

acordate de FTJ pentru decarbonizarea 
activităților lor cu scopul de a-și vinde 
apoi surplusul de certificate de emisii, 
înregistrând astfel profituri excepționale, 
în plus față de ajutorul financiar primit de 
la FTJ. Pentru a proteja integritatea pieței 
interne și politica de coeziune, sprijinul 
acordat întreprinderilor trebuie să respecte 
normele Uniunii privind ajutoarele de stat, 
astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 
și 108 din TFUE, acordând atenție în 
special schimbărilor structurale ulterioare 
și măsurilor necesare pentru aceste 
schimbări.

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ trebuie consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ pot fi consolidate prin 
transferuri voluntare de finanțare din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
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concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea progresivă a 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili solizi sau alte activități 
care generează emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau în urma cărora rezultă 
produse industriale finite incompatibile 
cu obiectivul UE de neutralitate din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon, menținând și extinzând, totodată, 
oportunitățile de ocupare a forței de 
muncă în regiunile afectate, pentru a 
evita excluziunea socială. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii, precum rata șomajului și 
pierderile de locuri de muncă, și să 
identifice tipul de operațiuni necesare într-
un mod care să asigure dezvoltarea 
coerentă a unor activități economice 
reziliente la schimbările climatice, care să 
fie compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
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facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie prezentate cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de un an 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. De aici rezultă provocări 
legate de punerea în aplicare pentru 
autoritățile de management și pentru 
statele membre, deoarece adoptarea 
acestor planuri este necesară pentru 
mobilizarea finanțării. Prefinanțarea 
condiționată pentru asistență tehnică ar 
trebui, prin urmare, pusă la dispoziție 
înainte de adoptarea planurilor, pentru a 
atenua această provocare și pentru a 
sprijini actorii locali în punerea în 
aplicare a FTJ.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

(16) Pentru a optimiza utilizarea 
resurselor FTJ și pentru a spori orientarea 
fondului către rezultate, Comisia, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie să 
i se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, în 
ceea ce privește modificarea elementelor 
incluse în anexa III la prezentul regulament 
referitoare la indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare15. Mai exact, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre; 
acești experți au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie să 
i se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, în 
ceea ce privește modificarea elementelor 
incluse în anexa III la prezentul regulament 
referitoare la indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, cu participarea reprezentanților 
comunității afectate, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare15. Mai exact, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre; acești experți au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________
15 JO L 123, 12.5.2016, p. 13. 15 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
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economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

economie neutră din punct de vedere 
climatic, ar trebui să țină seama de 
efectele pandemiei de COVID-19 la 
nivelul întregii Uniuni Europene. Aceste 
obiective nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor sau 
activităților economice care se confruntă 
cu provocări socioeconomice majore în 
cadrul procesului de tranziție către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, sprijinul 
fiind orientat în special către crearea de 
locuri de muncă, perfecționarea și 
recalificarea lucrătorilor și formarea 
profesională.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a sprijini 
acțiunile care urmăresc asigurarea unei 
tranziții energetice juste și reușite și de a 
permite regiunilor, operatorilor economici 
și cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice și de mediu ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. La acordarea 
fondurilor prin intermediul FTJ, este 
necesar să se urmărească reducerea în 
continuare a disparităților regionale 
și coeziunea socială europeană.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 
11 270 459 000 EUR în prețuri curente 
(10 miliarde EUR la prețurile din 2018) și 
nu rezultă din transferuri de resurse de la 
alte fonduri ale Uniunii care intră sub 
incidența Regulamentului .../... [noul 
RDC].Această sumă poate fi majorată, 
dacă este cazul, cu resurse suplimentare 
alocate în bugetul Uniunii, precum și cu 
alte resurse în conformitate cu actul de 
bază aplicabil.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
cu 2 % pe an.

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
cu cel puțin 2 % sau cu valoarea anuală a 
ratei inflației la nivelul Uniunii, dacă 
aceasta din urmă este mai mare de 2 %.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
resurselor, inclusiv a oricăror resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I.

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
pentru a stabili resursele pentru perioada 
2021-2027, inclusiv orice resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I și cu 
defalcarea anuală a resurselor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un transfer complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [ERI] sunt puse în aplicare 
în cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă cu o sumă de 32 803 000 000 EUR 
în prețuri curente (30 de miliarde EUR la 
prețurile din 2018) pentru suma 
menționată la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) punctul (vi) din regulamentul 
respectiv, sub rezerva articolului 4 
alineatele (3), (4) și (8).
Această sumă este considerată ca 
reprezentând alte resurse menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și constituie 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
Resursele respective sunt puse la 
dispoziție pentru angajamentul bugetar în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă pentru anii 2021-2024, în plus față 
de resursele globale prevăzute la articolul 
3, după cum urmează:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
În plus, 15 600 000 EUR în prețuri 
curente se pun la dispoziție pentru 
cheltuielile administrative din resursele 
menționate la primul paragraf.

[Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460. Precizarea „(30 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018)” este o adăugire în raport cu textul propunerii respective.]
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La inițiativa Comisiei, 0,35 % din 
suma menționată la primul paragraf de la 
alineatul (1) se alocă pentru asistență 
tehnică la inițiativa Comisiei.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Defalcarea anuală a sumei 
menționate la alineatul (1) de către statele 
membre se include în decizia Comisiei 
menționată la articolul 3 alineatul (3), în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa I.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460 și face referire la anexa I 
astfel cum a fost modificată de propunerea respectivă.)

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
necesită transferul complementar din 
partea FEDR sau a FSE+ menționat în 
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anexa I.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460. Termenul „transfer” este 
folosit în locul termenului „sprijin” din textul inițial al propunerii.)

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
normele de dezangajare prevăzute în titlul 
VII capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[noul RDC] se aplică angajamentelor 
bugetare bazate pe resursele menționate 
la alineatul (1). Prin derogare de la 
articolul 12 alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul financiar, aceste resurse 
nu pot fi utilizate pentru un program sau 
o acțiune următoare.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt legate de obiectivul său specific 
prevăzut la articolul 2 și care contribuie la 
implementarea planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină următoarele activități:

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive în 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, care conduc la 
reconversie economică;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor naturale în următoarele 
condiții:
- investițiile vizează modernizarea și/sau 
înlocuirea infrastructurilor existente care 
generează emisii mai mari de dioxid de 
carbon;
- investițiile contribuie la realizarea, cel 
târziu până în 2050, a neutralității 
climatice a Uniunii;
- infrastructura care beneficiază de sprijin 
acționează în sinergie cu capacitatea de 
producție de energie din surse 
regenerabile și de alte energii neutre din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon.
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Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în infrastructura verde, 
reducerea poluării, regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
inclusiv, dar nu numai, în crearea de 
centre ale biodiversității, în beneficiul 
turismului durabil;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri de orice tip și reducerea 
acestora, utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) investiții în programe de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor 
și a persoanelor care desfășoară activități 
independente, precum și în formarea 
antreprenorială;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, sub 
forma sprijinirii accesului la piața forței 
de muncă;

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o 
mobilitate curată și inteligentă, care să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și la diversificarea 
soluțiilor de mobilitate durabilă; investiții 
în rețelele de transport public și în flotele 
aferente, cu un accent special pe 
promovarea transferului modal către o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în centrele metropolitane și în 
zonele rurale;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) activități industriale care au ca 
rezultat produse finite sau moduri de 
utilizare a acestora ce sunt, în cele din 
urmă, incompatibile cu obiectivul 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

productive în alte întreprinderi decât IMM-
urile, cu condiția ca aceste investiții să fi 
fost aprobate în cadrul planului teritorial 
pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h) din 
prezentul regulament. Aceste investiții 
sunt eligibile numai dacă sunt necesare 
pentru punerea în aplicare a planului 
teritorial pentru o tranziție justă.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
nu se suprapun printr-un efect de balast 
peste beneficiile pe care instalațiile 
industriale le pot obține în cadrul ETS. În 
plus, aceste investiții sunt sustenabile și 
nu cresc sau mențin dependența de 
combustibilii fosili solizi.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) construirea de centrale nucleare;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

eliminat

__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, exceptând 
gazele naturale;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 

eliminat
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categorie echivalentă.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile sau activitățile economice în 
cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca 
parte a unui program sau a unei modificări 
a programului. Resursele programate 
trebuie să ia forma unuia sau mai multor 
programe specifice sau a uneia sau mai 
multor priorități din cadrul unui program.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor sau a activităților 
economice celor mai afectate de procesul 
de tranziție, cuprinsă în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, este 
justificată în mod corespunzător, iar planul 
respectiv este în concordanță cu planul 
național privind energia și clima al statului 
membru în cauză.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
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alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ este egal cu valoarea 
sprijinului acordat de JTF acestei priorități 
înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu 
depășește această valoare înmulțită cu 3.

alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta, iar aceste resurse pot fi 
completate de resursele transferate în mod 
voluntar în conformitate cu articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Totalul resurselor FEDR și FSE+ 
transferate către prioritatea FTJ nu 
depășește triplul valorii sprijinului acordat 
de FTJ acestei priorități.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

1. Statele membre întocmesc, cu 
respectarea deplină a principiului 
parteneriatului, împreună cu autoritățile 
competente ale teritoriilor vizate, inclusiv 
cu autoritățile regionale și locale, unul sau 
mai multe planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care acoperă zonele 
reprezentate de unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic, social, precum și asupra pieței 
muncii și a coeziunii teritoriale al 
tranziției, în special în ceea ce privește 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili, necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră și 
reconversia către industrii alternative în 
sectoarele în care produsele industriale 
finite sunt incompatibile în cele din urmă 
cu obiectivul de neutralitate a emisiilor de 
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dioxid de carbon.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național, regional și local către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, care să includă un 
calendar al etapelor principale ale 
tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un angajament clar în 
conformitate cu obiectivul de realizare a 
unei Uniuni Europene neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050 și de 
atingere a obiectivelor de reducere a 
emisiilor până în 2030;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor sau a activităților economice ca 
fiind afectate în cea mai mare măsură de 
procesul de tranziție menționat la litera (a) 
și care urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile sau 
activitățile economice cele mai afectate, 
inclusiv impactul social, asupra pieței 
muncii, economic și de mediu al tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, ținând 
seama de ratele șomajului și identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și pierdute și pierderile de venituri 
la nivel teritorial, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau a activităților ale căror 
produse industriale finite sunt în cele din 
urmă incompatibile cu obiectivul 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon 
în aceste teritorii;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
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economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, împreună cu 
proiectarea unei mobilități sustenabile și a 
unor planuri de energie ecologică 
accesibile și la prețuri moderate în 
teritoriile cel mai afectate de tranziție;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050 și conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în infrastructurile de 
transport, o listă a acestor operațiuni și 
studiul de impact care demonstrează 
nivelul investițiilor atrase, numărul 
preconizat de locuri de muncă care vor fi 
create ca urmare a infrastructurilor 
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construite și contribuția la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) un calendar complet de punere în 
aplicare pentru acțiunile concrete 
prevăzute în plan.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu strategia industrială, cu 
strategia pentru o mobilitate curată și 
inteligentă, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă exclud orice investiție publică în 
infrastructurile de combustibili fosili 
solizi și oferă ocazia de a consolida mai 
mult economiile locale.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Raportoare pentru aviz: Isabel Carvalhais

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul proiect de aviz reprezintă un răspuns la propunerea legislativă a Comisiei Europene 
din ianuarie 2020, care vizează crearea unui Fond pentru o tranziție justă, pentru a sprijini 
teritoriile și comunitățile în procesul de tranziție către o economie circulară și neutră din 
punctul de vedere al efectelor asupra climei, preconizată să aibă loc în UE până în 2050, în 
conformitate cu Acordul de la Paris.

În contextul schimbărilor climatice, agricultorii se află în primă linie și, prin urmare, 
reprezintă una dintre părțile cel mai mult interesate în realizarea acestui obiectiv.

În aviz se reafirmă ideea că Fondul pentru o tranziție justă trebuie să funcționeze ca un 
instrument suplimentar față de noile resurse de finanțare. Toate cele mai mari fonduri din 
cadrul CFM, inclusiv PAC, trebuie să includă în procesul decizional considerente climatice, 
pentru a contribui la decarbonizarea economiei, proces ce impune o finanțare adecvată. FTJ 
trebuie să completeze, dar nu să prejudicieze măsurile din cadrul celorlalte politici pe termen 
lung ale UE.

Pentru realizarea obiectivului comun ce vizează o economie neutră pentru climă, este de 
importanță esențială să se întreprindă eforturi comune. Prin urmare, accesul la FTJ ar trebui 
condiționat de acceptarea unui obiectiv național privind realizarea neutralității climatice până 
în 2050, precum și a unor obiective intermediare pentru 2030.

În aviz se subliniază faptul că trebuie acordată o atenție deosebită teritoriilor cel mai puternic 
afectate, care se află în zone rurale sau periferice și care se confruntă deja cu dificultăți sociale 
și economice majore, ceea ce le reduce capacitatea de a face față provocărilor generate de 
procesul de tranziție. Aceste regiuni, inclusiv zonele învecinate, pot avea un rol important și 
în dezvoltarea investițiilor în surse de energie regenerabile.

Sunt necesare politici și strategii favorabile incluziunii, pentru a se evita o exacerbare a 
inegalităților în procesul de tranziție și pentru a le asigura comunităților sprijinul social 
necesar. Prin urmare, sunt propuse noi activități eligibile cu caracter social, precum și o 
abordare ascendentă în ceea ce privește implicarea părților interesate.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, în care 
emisiile rămase de gaze cu efect de seră să 
fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice și asupra reducerii 
emisiilor de carbon, precum și Pilonul 
european al drepturilor sociale. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda costurile economice și sociale ale 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050 și către o 
economie circulară, în care emisiile 
rămase de gaze cu efect de seră să fie 
compensate prin absorbții echivalente. De 
asemenea, Fondul pentru o tranziție justă 
(FTJ) ține seama de impactul fără 
precedent al crizei de COVID-19.

__________________ __________________
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
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă, favorabilă incluziunii, 
fundamentată științific și acceptabilă din 
punct de vedere social pentru toți. Prin 
urmare, atât Uniunea, cât și statele 
membre, împreună cu autoritățile și 
părțile interesate regionale și locale, 
trebuie să țină seama de implicațiile sale 
economice și sociale încă de la început și 
să utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative 
așteptate, respectând astfel principiul 
Pactului verde european de a nu cauza 
prejudicii. Bugetul Uniunii are un rol 
important în această privință.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principiul integrării aspectelor 
climatice în toate programele Uniunii este 
esențial pentru realizarea unei economii 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Toate cele mai 
mari fonduri prevăzute în cadrul 
financiar multianual (CFM), inclusiv 
politica agricolă comună (PAC), ar trebui 
să integreze în procesul decizional 
considerente climatice și să contribuie la 
decarbonizarea economiei. Numai prin 
asigurarea unor resurse bugetare 
adecvate se poate garanta eficacitatea 
acestor programe în realizarea unei 
tranziții echitabile și juste pentru toți. 
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CFM pentru 2021-2027 ar trebui, așadar, 
să prevadă un cadru financiar consistent 
și ambițios, care să corespundă 
obiectivelor stabilite, și ar trebui să 
prevadă fonduri noi, astfel încât FTJ să 
funcționeze ca un instrument suplimentar 
pentru măsurile climatice, completând, în 
loc să prejudicieze, acțiunile și impactul 
altor politici pe termen lung ale Uniunii. 
Crearea FTJ nu ar trebui să presupună 
reducerea resurselor alocate celorlalte 
fonduri din cadrul CFM, mai ales PAC 
sau politicii de coeziune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii prin punerea la un loc 
a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale 
la nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Uniunea ar 
trebui să ajute și să sprijine regiunile și 
locuitorii acestora în tranziția către 
neutralitatea climatică, asigurând un 
echilibru între nevoile acestora, cum ar fi 
ocuparea forței de muncă, independența 
energetică și securitatea alimentară, și 
obiectivul Uniunii de a realiza 
neutralitatea climatică, prin punerea la un 
loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii 
destinate climei, coeziunii și obiectivelor 
sociale la toate nivelurile corespunzătoare. 
În acest sens, gestionarea durabilă a 
pădurilor și agricultura, precum și 
sectoarele conexe au un rol important în 
viitoarea PAC.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE 
[noul RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării, sustenabilității, 
modernizării și a conversiei economiei 
locale, identificând și valorificând 
resursele alternative de la nivel local și 
atenuând repercusiunile negative asupra 
ocupării forței de muncă. Aceste măsuri 
trebuie să contribuie la prevenirea 
degradării mediului. Măsurile sprijinite 
din FTJ ar trebui să contracareze 
fenomenul de depopulare a regiunilor 
aflate în procesul de tranziție energetică. 
Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 



PE648.609 314/343 RR\1210220RO.docx

RO

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european și în Regulamentul 
(UE) .../... (Legea europeană a climei) de 
a crea oportunități pentru un continent 
mai prosper, mai favorabil incluziunii, 
mai sănătos și mai ecologic, FTJ trebuie să 
ofere o contribuție esențială la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei și la 
sprijinirea tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
bazată pe surse de energie regenerabile, 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și a energiei, până în 2050. 
Resursele din pachetul financiar al FTJ 
sunt suplimentare și se adaugă investițiilor 
necesare pentru atingerea obiectivului 
global de a aloca 25 % din cheltuielile 
bugetului Uniunii pentru îndeplinirea 
obiectivelor climatice. Resursele 
transferate din FEDR și FSE+ pot contribui 
integral la atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Tranziția către o societate și o 
economie neutre din punct de vedere 
climatic și durabile este unul dintre cele 
mai importante obiective comune ale 
Uniunii, iar eforturile comune ale tuturor 
părților sunt esențiale pentru realizarea 
acestui obiectiv. Întrucât FTJ face parte 
din Pactul verde european, accesul la FTJ 
trebuie să fie condiționat de acceptarea 
unui obiectiv național privind realizarea 
neutralității climatice până în 2050, 
precum și a unor obiective intermediare 
pentru 2030.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune și al politicii de 
dezvoltare rurală a PAC, precum și a 
investițiilor naționale și regionale și a 
capitalului privat și nu trebuie, în niciun 
caz, să înlocuiască aceste investiții.

Justificare

PAC este politica prin care trebuie să fie sprijiniți producătorii agricoli în vederea tranziției 
către practici mai durabile și a renunțării la dependența de combustibilii fosili. În plus, 
aspectele bazate pe comunitatea socială și rurală a finanțării prin PAC a dezvoltării rurale, 
cum ar fi fondurile de coeziune, trebuie să fie menținute, nu eliminate, iar FTJ trebuie să fie 
utilizat în plus față de acele măsuri.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare 
trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic și circulară 
reprezintă o provocare pentru toate statele 
membre. Ea va fi dificilă îndeosebi pentru 
statele membre care se bazează în mare 
măsură pe combustibilii fosili sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră care trebuie eliminate 
treptat sau care trebuie să se adapteze din 
cauza tranziției către neutralitatea climatică 
și nu dispun de mijloacele financiare 
necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ 
trebuie să acopere toate statele membre, 
dar distribuirea mijloacelor sale financiare 
ar trebui să reflecte dependența de 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră și capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
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neutralitatea climatică.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să includă acele 
investiții care sprijină oamenii, 
comunitățile și economiile locale și care 
sunt sustenabile pe termen lung, 
aliniindu-se la obiectivele Pactului verde 
european și ale Acordului de la Paris. 
Proiectele finanțate trebuie să contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic și circulară. Pentru 
sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
Trebuie sprijinite, de asemenea, practicile 
inovatoare în utilizarea terenurilor și în 
agricultură, care contribuie la reducerea 
amprentei de carbon a sectorului, precum 
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ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

și activitățile de dezvoltare rurală care 
promovează diversificarea economiei 
locale în zonele rurale. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să intensifice 
crearea de locuri de muncă durabile și să 
contribuie la atenuarea efectelor negative 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050 și 
către o economie circulară și să contribuie 
la realizarea acestei tranziții.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - 
COM (2018) 773 final.

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - 
COM (2018) 773 final.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Procesul de eliminare a 
combustibililor fosili poate fi o provocare 
din cauza obiectivelor uneori divergente. 
Acesta poate fi cazul proiectelor de hidro-
energie, care pot avea un impact negativ 
asupra stării ecologice a corpurilor de 
apă, asupra conectivității lor, asupra 
populației de pești și, prin urmare, asupra 
comunităților locale și mijloacelor lor de 
subzistență. FTJ trebuie să finanțeze doar 
soluții care nu au efecte negative și sunt 
avantajoase atât pentru mediu, cât și 
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pentru climă. Aceste soluții trebuie să fie 
prezentate în descrierea proiectului și, 
după caz, incluse în sfera de acțiune a 
proiectelor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) În vederea combaterii 
schimbărilor climatice și a realizării unei 
economii neutre din punct de vedere 
climatic, FTJ trebuie să sprijine 
dezvoltarea unei bioeconomii circulare 
puternice pentru a stimula caracterul 
sustenabil al sectorului agricol. Biomasa 
produsă în mod sustenabil și eficient în 
sectoarele agricol, forestier și marin, care 
valorifică fluxurile secundare și deșeurile 
biologice, ar putea contribui în mod 
semnificativ la realizarea angajamentelor 
climatice ale Uniunii.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru ca aceștia să poată 
dobândi noi calificări profesionale axate 
pe sectoare orientate către viitor, 
ajutându-i astfel să se adapteze la noi 
oportunități de angajare, precum și să 
acorde asistență și consiliere pentru 
căutarea unui loc de muncă persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
asigurând egalitatea de acces pentru toate 
grupurile de persoane, fără discriminare, 



RR\1210220RO.docx 319/343 PE648.609

RO

și incluziunea lor activă pe piața muncii.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 

(12) Pentru a consolida diversificarea, 
modernizarea și conversia economică a 
teritoriilor afectate de tranziție, FTJ trebuie 
să ofere sprijin pentru investiții productive 
în IMM-uri, luând în considerare 
activitățile sustenabile și ecologice, astfel 
cum sunt definite în actele legislative 
aplicabile ale UE, care contribuie la 
obiectivul Uniunii de realizare a 
economiei circulare. Investițiile 
productive trebuie înțelese ca investiții în 
active imobilizate sau necorporale ale 
întreprinderilor în vederea producerii de 
bunuri și servicii, contribuind astfel la 
formarea brută de capital și la ocuparea 
forței de muncă. Pentru alte întreprinderi 
decât IMM-urile, investițiile productive, 
luând în considerare activitățile 
sustenabile și ecologice, astfel cum sunt 
definite în actele legislative aplicabile ale 
UE, trebuie sprijinite numai dacă sunt 
necesare pentru atenuarea pierderilor de 
locuri de muncă generate de tranziție, prin 
crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă, și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
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productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea și condițiile echitabile de 
concurență de pe piața internă și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) 
și (c) din TFUE.

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Sunt necesare politici și strategii 
favorabile incluziunii, pentru a se evita o 
exacerbare a inegalităților în cursul 
procesului de tranziție justă, care trebuie 
să aducă beneficii tuturor. Promovarea 
coeziunii sociale trebuie să constituie un 
principiu de bază în acordarea sprijinului 
din partea FTJ, pentru a promova 
egalitatea dintre bărbați și femei, a 
conferi un caracter dinamic zonelor 
rurale, a îmbunătăți condițiile pentru 
lucrătorii migranți, pentru lucrătorii 
sezonieri, pentru lucrătorii tineri și cei în 
vârstă și pentru lucrătorii cu calificări 
reduse, precum și pentru a garanta că 
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nicio categorie nu este uitată. Evaluările 
au arătat importanța luării în considerare 
a obiectivelor referitoare la egalitatea de 
gen în toate dimensiunile sale și în toate 
etapele de pregătire, monitorizare, 
implementare și evaluare a programelor 
operaționale, la timp și în mod 
consecvent, asigurându-se, în același 
timp, că se iau măsuri specifice de 
promovare a egalității între femei și 
bărbați.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ trebuie consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate 
de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele FTJ ar putea fi 
consolidate printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 14

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

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia 
treptată sau închiderea treptată a 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili sau alte activități care 
generează emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră, menținând și stimulând totodată 
oportunitățile de ocupare a forței de 
muncă în teritoriile afectate, prin 
recalificarea lucrătorilor și prin 
facilitarea trecerii acestora la alte tipuri 
de activități profesionale, cu scopul de a 
evita excluziunea socială. Aceste teritorii 
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economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programe (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) și trebuie să fie prezentate 
Comisiei spre aprobare. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre trebuie să 
favorizeze adoptarea de strategii 
ascendente în cadrul elaborării și al 
punerii în aplicare a planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă, asigurând 
participarea activă a autorităților publice 
competente, a partenerilor economici și 
sociali din toate sectoarele de activitate și 
a altor părți interesate vizate din cadrul 
societății civile, inclusiv din sectorul 
agricol. Pentru o acțiune eficientă la nivel 
local, părțile interesate din teritoriile 
afectate trebuie, acolo unde este posibil, 
să se implice activ în elaborarea 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă.

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

(16) Pentru a optimiza orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ și a 
spori orientarea către rezultate a FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Zonele rurale și cele periferice ar 
trebui să se bucure de o atenție și de un 
sprijin deosebite. Multe dintre aceste zone 
se confruntă deja cu dificultăți sociale și 
economice mult mai mari, care afectează 
inclusiv agricultorii și micile 
întreprinderi, cum ar fi îmbătrânirea 
populației, emigrarea tinerilor și o 
depopulare generală însoțită de o 
densitate redusă a populației, calificări 
mai scăzute, o infrastructură și 
conectivitate digitală și o conectivitate 
energetică mai puțin dezvoltate, ceea ce le 
reduce și mai mult capacitatea de a face 
față dificultăților legate de procesul de 
tranziție. Aceste zone ar putea juca un rol 
important în asigurarea capacităților 
necesare pentru instalarea investițiilor în 
surse de energie regenerabile, fiind 
totodată protejate terenurile agricole. Prin 
urmare, planurile teritoriale ar trebui să 
aibă în vedere, de asemenea, posibilitatea 
de a include zonele rurale învecinate cu 
teritoriile identificate în categoria de 
teritorii care sunt eligibile pentru 
instalarea tehnologiilor și a 
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infrastructurii destinate surselor de 
energie regenerabile.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin cetățenilor și 
teritoriilor care au nevoie de un sprijin 
suplimentar în fața provocărilor 
socioeconomice majore aferente procesului 
de tranziție către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050 și către o economie circulară, pentru 
a putea transforma provocările în 
oportunități, mai ales în ceea ce privește 
crearea de noi locuri de muncă durabile, 
într-un mod care să nu compromită 
obiectivele de mediu și care să protejeze 
resursele naturale.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 
alineatul (1)] al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ 
contribuie la obiectivul specific unic de a 
permite regiunilor și cetățenilor să facă 
față efectelor sociale, economice și de 
mediu ale tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor, cetățenilor și întreprinderilor 
să facă față efectelor sociale, economice, 
de sănătate publică și de mediu ale 
tranziției neproblematice către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară, contribuind totodată la 
conservarea resurselor naturale ale 
Europei și la prevenirea degradării 
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mediului.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre.

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, 
obiectivele generale ale Pactului ecologic 
european și, în special, obiectivul Uniunii 
privind neutralitatea climatică, astfel cum 
este stabilit în Regulamentul (UE) 2020/... 
(Legea europeană a climei), pentru a 
aborda provocările legate de schimbările 
climatice și de mediu, asigurând, în 
același timp, o tranziție justă care nu 
exclude nicio categorie de persoane.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Resursele FTJ în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
pentru perioada 2021-2027 sunt de X 
miliarde EUR la prețurile din 2018, sumă 
care poate fi majorată cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil. FTJ nu se 
finanțează în detrimentul resurselor 
alocate altor fonduri din cadrul CFM, 
inclusiv al celor alocate PAC. Această 
sumă reprezintă resurse suplimentare, iar 
finanțarea sa nu presupune reducerea 
resurselor alocate celorlalte fonduri din 



RR\1210220RO.docx 327/343 PE648.609

RO

cadrul CFM, mai ales PAC sau politicii 
de coeziune1a.
__________________
1a În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord, 
Parlamentul European a adoptat o poziție 
în favoarea menținerii finanțării politicii 
de coeziune și a PAC pentru UE-27 la 
nivelul bugetului pentru perioada 2014-
2020 în termeni reali. Finanțarea 
destinată FTJ reprezintă resurse 
suplimentare față de aceste sume.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  3a. Accesul la FTJ este condiționat de 
acceptarea de către statele membre a unui 
obiectiv național privind realizarea 
neutralității climatice până în 2050, 
precum și a unor obiective intermediare 
pentru 2030 privind decarbonizarea.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

eliminat
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă 
întocmite în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt legate de obiectivul său specific 
prevăzut la articolul 2 și care contribuie la 
implementarea planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la diversificare și reconversie 
economică;

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la crearea de locuri de muncă și la 
diversificarea și conversia economiei, 
luând în considerare activitățile 
sustenabile și ecologice, conform 
definițiilor din actele legislative aplicabile 
ale Uniunii;

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate și a accesului sporit la 
acestea, inclusiv în practici inovatoare 
care duc la reducerea emisiilor de carbon 
în utilizarea terenurilor și agricultură;
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Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în transportul 
în comun ecologic în zonele rurale, în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în eficiența energetică și energia din 
surse regenerabile, inclusiv în zonele 
învecinate cu teritoriile identificate, 
atunci când acest lucru este justificat în 
mod corespunzător;

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special pentru 
instalarea internetului de bandă largă în 
zonele rurale și în zonele îndepărtate, 
asigurând accesul la tehnologii digitale 
pentru toți, inclusiv pentru agricultura 
digitală;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare și de conversie a terenurilor, 
acordând prioritate dezvoltării de 
infrastructuri și de moduri de utilizare 
ecologice pentru activitățile agricole și 
silvicole, dacă este cazul, asigurând 



PE648.609 330/343 RR\1210220RO.docx

RO

totodată respectarea principiului 
„poluatorul plătește”;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv a bioeconomiei 
circulare sustenabile, inclusiv prin 
prevenirea generării de deșeuri și reducerea 
acestora, utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în proiecte care vizează 
combaterea sărăciei energetice și 
îmbunătățirea eficienței energetice;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și programe 
de reintegrare în noi domenii de activitate 
pentru lucrători și persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă;
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă și consiliere pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, prin 
asigurarea accesului egal și promovarea 
egalității de gen;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) investiții care contribuie la 
reducerea riscului de depopulare a 
teritoriilor afectate de tranziție, în special 
a zonelor rurale;

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) investiții în infrastructura socială 
și în serviciile sociale de interes general în 
zonele în care acoperirea este scăzută, în 
special în zonele rurale, precum și în 
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protecția lucrătorilor de importanță vitală 
afectați de tranziție sau de criză în 
sectorul lor;

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) asistență tehnică. (k) asistență tehnică și servicii de 
consultanță.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în 
conformitate cu articolul 107 alineatul 
(3) literele (a) și (c) din TFUE și cu 
normele Uniunii privind ajutoarele de 
stat, astfel cum sunt stabilite la 
articolele 107 și 108 din TFUE, 
investiții productive în alte întreprinderi 
decât IMM-urile, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h) din 
prezentul regulament. Aceste investiții 
sunt eligibile numai dacă sunt necesare 
pentru punerea în aplicare a planului 
teritorial pentru o tranziție justă. De 
asemenea, FTJ poate sprijini investițiile 
adresate fermierilor și întreprinderilor 
rurale mici care se axează pe activități 
agricole și forestiere sustenabile.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

(c) întreprinderile aflate în dificultate, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 18 din Regulamentul (UE) 
nr. 651/2014 al Comisiei16, cu excepția 
cazurilor în care dificultățile sunt 
provocate de criza de COVID-19;

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, 
p. 1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, 
p. 1).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză, cu obiectivul 
privind realizarea neutralității climatice 
până în 2050 și cu obiectivele Pactului 
verde european.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ este egal cu valoarea 
sprijinului acordat de JTF acestei priorități 
înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu 
depășește această valoare înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele ce pot fi 
transferate în conformitate cu 
articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și 
FSE+ transferate către prioritatea FTJ nu 
depășește triplul valorii sprijinului acordat 
de JTF acestei priorități.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în 
anexa II. Aceste teritorii sunt teritoriile 
afectate în cea mai mare măsură pe baza 
impactului economic și social al tranziției, 
în special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente și 
părțile interesate ale teritoriilor vizate, 
inclusiv cu autoritățile locale și regionale, 
unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care acoperă unul 
sau mai multe teritorii afectate 
corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 2016/2066 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției, 
prelucrării și utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
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cu efect de seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către obiectivul privind 
realizarea unei economii neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050, care să 
includă un calendar precis al etapelor 
principale ale tranziției către obiectivele 
intermediare privind decarbonizarea 
stabilite pentru 2030, în concordanță cu 
cea mai recentă versiune a Planului 
național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1), 
precum și a zonelor învecinate, dacă este 
cazul, care pot să contribuie la efortul 
tranziției sau care sunt afectate în plan 
economic și social de procesul de tranziție 
din teritoriile identificate, în special 
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zonele rurale;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, riscul depopulării 
regiunilor afectate, nevoile și obiectivele 
de dezvoltare care trebuie atinse până în 
2030 legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii și 
provocările legate de sărăcia energetică;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

eliminat

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte (e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
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strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale, precum și o evaluare a 
posibilului transfer al efectelor tranziției 
către regiunile învecinate;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) lista partenerilor și a părților 
interesate afectate, care au fost consultate 
în teritoriul vizat;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC] și, 
dacă este fezabil, a părților interesate 
vizate de la nivelul geografic al teritoriilor 
afectate menționate la alineatul (1) de la 
prezentul articol, cu ajutorul unei 
abordări ascendente.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să fie în concordanță 
cu strategiile teritoriale menționate la 
articolul [23] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], cu strategiile de specializare 

4. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să fie în concordanță 
cu strategiile teritoriale menționate la 
articolul [23] din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], cu strategiile de specializare 
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inteligentă relevante, cu planurile naționale 
privind energia și clima și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale.

inteligentă relevante, cu planurile naționale 
privind energia și clima și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale, cu 
angajamentele asumate de Uniune în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă fortifică 
economiile locale și rutele economice și 
lanțurile de aprovizionare scurte.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul revizuirii la mijlocul perioadei 
menționate la al doilea paragraf se 
evaluează progresele realizate către 
îndeplinirea obiectivului privind 
reducerea la zero a emisiilor nete până în 
2050 și către îndeplinirea obiectivelor 
intermediare prevăzute pentru 2030.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. În situații bine justificate, 
țintele pot fi revizuite după aprobarea de 
către Comisie a cererii de modificare a 
programului depuse în temeiul articolului 
[14 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC].
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65] %, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin 70 %, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.
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