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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Este projeto de parecer responde à proposta legislativa da Comissão Europeia de janeiro de 
2020 no sentido de instituir um Fundo para uma Transição Justa, apoiando os territórios e as 
comunidades na transição para uma economia circular da UE com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com o Acordo de Paris.

Os agricultores encontram-se na linha da frente no que se refere às alterações climáticas e são, 
por conseguinte, uma das principais partes interessadas na consecução deste objetivo.

O parecer reafirma que o Fundo para uma Transição Justa deve funcionar como um 
instrumento adicional no que diz respeito a novos recursos de financiamento. Todos os 
principais fundos do QFP, incluindo a PAC, devem integrar considerações climáticas no 
processo de tomada de decisão, com o objetivo de contribuir para a descarbonização da 
economia, para a qual é necessário um financiamento adequado. O FTJ deve complementar e 
não prejudicar a ação das outras políticas da UE a longo prazo.

É essencial a partilha de esforços para alcançar o objetivo comum de uma economia com 
impacto neutro no clima e, como tal, o acesso ao FTJ deve ser condicionado à aceitação de 
um objetivo nacional de neutralidade climática até 2050, bem como de metas intermédias para 
2030.

O parecer realça que deve ser prestada especial atenção aos territórios particularmente 
afetados que sejam zonas rurais ou periféricas, que enfrentam já desafios sociais e 
económicos profundos, reduzindo ainda mais a sua capacidade de resposta aos desafios do 
processo de transição. Estas regiões podem também desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de investimentos em energias renováveis, incluindo zonas adjacentes a esses 
territórios.

São necessárias políticas e estratégias inclusivas para evitar o agravamento das desigualdades 
no processo de transição e assegurar o apoio social necessário às comunidades. Assim, são 
propostas algumas novas atividades elegíveis de natureza social, bem como uma abordagem 
ascendente de participação das partes interessadas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos e na redução das 
emissões de carbono, bem como no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050 e para uma economia 
circular, em que as emissões de gases com 
efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente. Além disso, o Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) toma em 
consideração o impacto sem precedentes 
da crise da COVID-19.

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

juntamente com as autoridades regionais 
e locais, bem como com as partes 
interessadas, ter em conta as suas 
implicações económicas e sociais desde o 
início e utilizar todos os instrumentos 
possíveis para atenuar as consequências 
negativas esperadas, respeitando, 
simultaneamente, o princípio de «não 
prejudicar», tal como estabelecido pelo 
Pacto Ecológico Europeu. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(3-A) O princípio da integração das 
considerações climáticas em todos os 
programas da União é essencial para 
estabelecer uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris. Todos os fundos principais do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP), 
incluindo a Política Agrícola Comum 
(PAC), devem integrar as considerações 
climáticas no processo de tomada de 
decisão e contribuir para a 
descarbonização da economia. Estes 
programas só poderão assegurar de forma 
eficaz uma transição justa e equitativa 
para todos com recursos orçamentais 
adequados. O QFP para 2021-2027 deve, 
por conseguinte, proporcionar um quadro 
financeiro sólido e ambicioso para 
cumprir, efetivamente, essa ambição e 
atribuir novos financiamentos, de modo a 
que o FTJ possa funcionar como um 
instrumento adicional para a ação 
climática, complementando e não 
prejudicando a ação e o impacto de outras 
políticas da União a longo prazo. O 
estabelecimento do FTJ não deve 
redundar numa redução dos recursos 
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atribuídos a outros fundos previstos no 
QFP, em especial no âmbito da PAC e da 
política de coesão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
A União deve acompanhar e apoiar as 
regiões e as pessoas que nelas vivem na 
transição rumo à neutralidade climática, 
estabelecendo um equilíbrio entre 
diversas necessidades, como o emprego, a 
independência energética, a segurança 
alimentar e o objetivo de neutralidade 
climática prosseguido pela União, 
reunindo, a todos os níveis pertinentes, as 
dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos, sociais e de coesão. 
Neste contexto, a agricultura e a gestão 
florestal sustentáveis, bem como os 
setores conexos, têm um papel importante 
a desempenhar na futura política agrícola 
comum (PAC).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 

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

política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 
contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação, a sustentabilidade, a 
modernização e a reconversão da 
economia local, identificando e 
aproveitando recursos alternativos a nível 
local e atenuando as repercussões 
negativas sobre o emprego. O Fundo deve 
contribuir para prevenir a degradação 
ambiental. As medidas apoiadas pelo FTJ 
devem obviar ao fenómeno do 
despovoamento das regiões no âmbito do 
processo de transição energética. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu e no 
Regulamento (UE).../....  (Lei Europeia do 
Clima), no sentido de criar oportunidades 
para um continente mais próspero, 
inclusivo, saudável e ecológico, o FTJ 
deve dar um contributo essencial para a 
gestão articulada das ações climáticas e 
contribuir para assegurar a transição, 
até 2050, para uma economia com 
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recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

impacto neutro no clima, baseada em 
fontes de energia renováveis e na 
utilização eficiente dos recursos e da 
energia. Os recursos provenientes da 
própria dotação do FTJ são adicionais e 
vêm juntar-se aos investimentos 
necessários para atingir a meta global de 
utilizar 25 % das dotações do orçamento da 
União que contribuem para os objetivos em 
matéria de clima. Os recursos transferidos 
do FEDER e do FSE+ podem contribuir 
para a plena consecução deste objetivo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(6-A) A transição para uma sociedade e 
uma economia sustentáveis e com impacto 
neutro no clima é um dos mais 
importantes objetivos comuns da União, 
cuja consecução dependerá de forma 
crucial dos esforços partilhados envidados 
por todos. Uma vez que o FTJ é parte 
integrante do Pacto Ecológico Europeu, o 
acesso ao FTJ deve estar subordinado à 
aceitação de um objetivo nacional de 
neutralidade climática até 2050, bem 
como de metas intermédias para 2030.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural da PAC, 
bem como os investimentos nacionais e 
regionais e o capital privado, não 
devendo, de forma alguma, substituir 
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esses investimentos.

Justificação

A PAC é a política que deve ajudar os produtores agrícolas a adotarem práticas mais 
sustentáveis e a deixarem de depender dos combustíveis fósseis. Além disso, convém manter e 
não reduzir os elementos sociais, bem como os elementos relacionados com as comunidades 
rurais  do financiamento do desenvolvimento rural pela PAC, como os fundos de coesão, 
devendo o trabalho realizado no âmbito do FTJ complementar estas medidas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
abranger aqueles que apoiam as pessoas, 
as comunidades e as economias locais e 
que são sustentáveis a médio e longo 
prazo, em consonância com os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu e do Acordo 
de Paris. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser prestado 
apoio a práticas inovadoras no domínio 
da utilização das terras e na agricultura 
que contribuam para uma redução da 
pegada de carbono do setor e a ações de 
desenvolvimento rural que promovam a 
diversificação da economia local nas 
zonas rurais. Deve também ser dada 
especial atenção às atividades que reforçam 
a inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis e 
contribuam para atenuar os efeitos 
secundários negativos da transição para 
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uma economia com impacto neutro no 
clima até 2050 e para uma economia 
circular.

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

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma transição que consista num 
abandono progressivo de fontes de 
energia fósseis pode revelar-se um desafio 
em consequência de objetivos por vezes 
divergentes. Tal pode acontecer, por 
exemplo, no caso de projetos no domínio 
da energia hídrica, que são suscetíveis de 
ter um impacto negativo no estado 
ecológico das massas de água, na sua 
conectividade, nos recursos piscícolas e, 
por conseguinte, nas comunidades locais 
e nos seus meios de subsistência. O FTJ 
deve financiar unicamente soluções 
pacíficas e mutuamente vantajosas, tanto 
para o ambiente como para o clima. Tais 
soluções devem ser indicadas na descrição 
do projeto e, se for caso disso, ser 
abrangidas pelo âmbito de um projeto.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-B) Com vista a combater as alterações 
climáticas e a estabelecer uma economia 
com impacto neutro no clima, o FTJ deve 
apoiar o desenvolvimento de uma 
bioeconomia circular forte, de modo a 
impulsionar a sustentabilidade no setor 
agrícola. A biomassa produzida de forma 
sustentável e eficiente pelos setores 
agrícola, silvícola e marítimo, com 
capacidade para valorizar os fluxos 
laterais e os biorresíduos, pode contribuir 
significativamente para o cumprimento 
dos compromissos assumidos pela União 
no domínio do clima.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
através de novas qualificações 
profissionais direcionadas para os setores 
com uma perspetiva futura, com o 
objetivo de os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego, bem como de 
prestar assistência e aconselhamento aos 
desempregados na procura de emprego e 
na sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho, garantindo a igualdade de 
acesso para todos os grupos de pessoas, 
sem discriminação.

Alteração 14

Proposta de regulamento
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Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) São necessárias políticas e 
estratégias inclusivas para evitar o 
agravamento das desigualdades no âmbito 
de um processo de transição equitativo 
que deve benefíciar todos. O apoio 
concedido ao abrigo do FTJ deve ter 
como um dos seus princípios orientadores 
a promoção da coesão social, fomentando 
a igualdade de género, assegurando zonas 
rurais dinâmicas, a melhoria das 
condições para os migrantes, os 
trabalhadores sazonais, os jovens e os 
trabalhadores mais idosos e menos 
qualificados e garantindo que ninguém 
seja deixado para trás. As avaliações 
realizadas sublinharam a importância de 
ter em conta, de forma oportuna e 
coerente, os objetivos em matéria de 
igualdade de género, em todas as 
componentes e em todas as fases de 
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preparação, acompanhamento, execução 
e avaliação dos programas operacionais e 
de garantir simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a 
promover a igualdade de género.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

preparar, em conjunto com as partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente a 
sociedade civil e as comunidades locais 
afetadas, e com o apoio da Comissão, 
planos territoriais de transição justa, 
pormenorizando o processo de transição, 
em consonância com os seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima. 
Com esse objetivo, a Comissão deve criar 
uma Plataforma para uma Transição Justa, 
assente na plataforma existente para as 
regiões carboníferas em transição, a fim de 
permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito à 
conversão progressiva ou ao encerramento 
progressivo de instalações que envolvam a 
produção de combustíveis fósseis ou outras 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa, mantendo e criando 
novas oportunidades de emprego, através 
da requalificação dos trabalhadores e da 
facilitação da sua transição para outros 
tipos de emprego nos territórios afetados, 
a fim de evitar a exclusão social. Esses 
territórios devem ser identificados com 
precisão e corresponder a regiões de nível 
NUTS 3 ou suas partes. Os planos devem 
especificar os desafios e as necessidades 
desses territórios e identificar o tipo de 
operações necessárias de uma forma que 
assegure o desenvolvimento coerente de 
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conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

atividades económicas resistentes às 
alterações climáticas, que sejam também 
coerentes com a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) e ser apresentados 
à Comissão para aprovação. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem – 
aquando da preparação e execução dos 
planos territoriais de transição justa – 
favorecer a adoção de estratégias «da 
base para o topo», assegurando a 
participação ativa das autoridades 
públicas pertinentes, dos parceiros 
económicos e sociais de todos os setores 
de atividade, bem como de outras partes 
interessadas pertinentes da sociedade 
civil, nomeadamente o setor agrícola. 
Para uma ação eficaz a nível local, as 
partes interessadas a nível dos territórios 
em causa devem, na medida do possível, 
participar ativamente na preparação dos 
planos territoriais de transição justa.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 

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

FTJ, bem como para reforçar a orientação 
para os resultados deste fundo, a 
Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Há que prestar uma atenção e um 
apoio especiais às zonas rurais e 
periféricas afetadas pelo processo de 
transição. Muitas destas zonas enfrentam 
já grandes desafios sociais e económicos 
que afetam nomeadamente os agricultores 
e as pequenas empresas – como o 
envelhecimento, a emigração dos jovens, 
o despovoamento geral, a baixa densidade 
populacional, competências de nível 
inferior e menos infraestruturas digitais e 
conectividade – e que reduzem ainda mais 
a sua capacidade de resposta aos desafios 
inerentes ao processo de transição. Estas 
zonas podem também desempenhar um 
papel importante ao fornecerem 
capacidade para a aplicação de 
investimentos em energias renováveis, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, os 
terrenos agrícolas. Assim, os planos 
territoriais devem também contemplar a 
possibilidade de incluir as zonas rurais 
adjacentes aos territórios identificados 
como elegíveis para a implantação de 
tecnologias e infraestruturas com base em 
energias renováveis.

Alteração 22

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios e 
às pessoas que necessitam de ajuda 
adicional para enfrentar os graves 
desafios socioeconómicos decorrentes do 
processo de transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, na União, 
até 2050, e uma economia circular, e que 
visa transformar os desafios em 
oportunidades, mormente em termos de 
criação de novos empregos 
sustentáveis,por forma a não 
comprometer os objetivos ambientais e a 
salvaguardar os recursos naturais.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões, às pessoas e às empresas fazer 
face aos impactos sociais, económicos e 
em matéria de saúde pública resultantes 
de uma transição harmoniosa para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima, contribuindo, simultaneamente, 
para preservar os recursos naturais da 
Europa e prevenir a degradação 
ambiental.

Alteração 24

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros, os objetivos 
globais do Pacto Ecológico Europeu e, em 
particular, o objetivo de neutralidade 
climática a nível da União, tal como 
definido no Regulamento (UE) 2020 /… . 
(Lei Europeia do Clima), a fim de dar 
resposta aos desafios climáticos e 
ambientais, garantindo, simultaneamente, 
uma transição justa que não deixe 
ninguém para trás.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os recursos para o FTJ a título do 
objetivo de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027 ascendem a X mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados por recursos adicionais 
afetados no orçamento da União e por 
outros recursos, em conformidade com o 
ato de base aplicável. O FTJ não deve ser 
financiado em detrimento dos recursos 
atribuídos a outros fundos do QFP, 
nomeadamente os fundos atribuídos à 
PAC. Trata-se de um montante que 
representa recursos adicionais e o seu 
financiamento não implica uma redução 
dos recursos atribuídos aos outros fundos 
previstos no QFP, nomeadamente a PAC 
ou a política de coesão 1-A. 
__________________

Na sua resolução, de 14 de novembro de 
2018, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 - Posição do 
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Parlamento com vista a um acordo, o 
Parlamento Europeu tomou posição a 
favor da manutenção do financiamento 
da PAC para a UE-27 ao nível do 
orçamento de 2014-2020 em termos reais. 
Os fundos do FTJ constituem recursos 
complementares a estes.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

  3-A. O acesso ao FTJ deve ficar 
subordinado à condição de o 
Estado-Membro assumir um compromisso 
relacionado com uma meta nacional de 
neutralidade climática até 2050, bem 
como de metas intermédias em matéria de 
descarbonização para 2030.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 28

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à criação de emprego, à 
diversificação e à reconversão económicas, 
tendo em conta as atividades sustentáveis 
e respeitadoras do ambiente, tal como 
definidas na legislação pertinente da 
União;

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação que promovam a 
transferência de tecnologias avançadas e 
um acesso reforçado a estas tecnologias, 
nomeadamente práticas inovadoras que 
reduzam as emissões de carbono 
decorrentes da utilização das terras e da 
agricultura;
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Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para transportes 
públicos limpos em zonas rurais, para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, para a eficiência energética e 
para as energias renováveis, incluindo em 
zonas adjacentes aos territórios 
identificados, quando devidamente 
justificado;

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, sobretudo 
destinados à implantação da banda larga 
nas zonas rurais e remotas, fomentando o 
acesso às tecnologias digitais para todos, 
nomeadamente as tecnologias agrícolas 
digitais;

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projeto, dando 
prioridade ao desenvolvimento de 
infraestruturas verdes e à utilização para 
atividades agrícolas e silvícolas, sempre 
que adequado, assegurando, ao mesmo 
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tempo, o respeito do princípio do 
«poluidor-pagador»;

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, incluindo a 
bioeconomia circular sustentável, 
nomeadamente através da prevenção e 
redução dos resíduos, da eficiência dos 
recursos, da reutilização, da reparação e da 
reciclagem;

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Investimentos em projetos para 
fazer face ao risco de pobreza energética, 
reforçando a eficiência energética;

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências, 
requalificação dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego e programas de 
reinserção em novos domínios de 
atividade dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego;
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Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência e aconselhamento na 
procura de emprego;

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, garantindo a igualdade de 
acesso e promovendo a igualdade de 
género;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) Investimentos que contribuam 
para reduzir o risco de despovoamento 
dos territórios afetados pela transição, em 
especial as zonas rurais;

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

j-B) Investimentos em infraestruturas 
sociais e serviços sociais de interesse geral 
nas zonas caracterizadas por uma 
cobertura reduzida, nomeadamente as 
zonas rurais, e investimentos na proteção 
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de trabalhadores essenciais afetados pela 
transição ou pela crise no seu setor;

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

k) Assistência técnica. k) Assistência técnica e serviços de 
aconselhamento.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE e em 
conformidade com as normas da União 
em matéria de auxílios estatais, tal 
como estabelecidas nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com 
base nas informações exigidas nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h) do 
presente regulamento. Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa. O FTJ pode 
também apoiar investimentos em prol de 
agricultores e pequenas empresas rurais 
que privilegiem atividades agrícolas e 
silvícolas sustentáveis.
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16, exceto nos casos em que as 
dificuldades resultem da crise da 
COVID-19;

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

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão só aprova um programa nos 
casos em que a identificação dos territórios 
mais afetados pelo processo de transição e 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa, com o 
objetivo de neutralidade climática até 
2050 e com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu.

Alteração 45

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos suscetíveis de serem 
transferidos em conformidade com o artigo 
[21.º-A] do Regulamento (UE) [novo 
RDC]. O total dos recursos do FEDER e do 
FSE+ transferidos para a prioridade do FTJ 
não deve exceder o equivalente a três 
vezes o montante do apoio recebido do 
FTJ.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes e as partes interessadas dos 
territórios em causa, incluindo as 
autoridades locais e regionais, um ou mais 
planos territoriais de transição justa que 
abranjam um ou mais territórios afetados 
correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 2016/2066 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção, transformação e 
utilização de combustíveis fósseis e às 
necessidades decorrentes da transformação 
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em gases com efeito de estufa. dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

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

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

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para alcançar o 
objetivo de uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, incluindo um 
calendário exato para as principais medidas 
de transição rumo à consecução das metas 
intermédias em matéria de 
descarbonização fixadas para 2030 que 
sejam coerentes com a versão mais recente 
do plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»);

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo FTJ, 
em conformidade com o n.º 1, e as zonas 
adjacentes capazes de contribuir, se for 
caso disso, para o esforço de transição ou 
afetadas, de um ponto de vista económico 
e social, pelo processo de transição dos 
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territórios identificados, em especial as 
zonas rurais;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 50

Proposta de regulamento
 Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 51

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais, bem como uma 
avaliação dos possíveis efeitos indiretos da 
transição nas regiões adjacentes;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma lista dos parceiros e das 
partes interessadas provenientes do 
território em causa que tenham sido 
consultados;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC] e, na 
medida do possível, as partes interessadas 
pertinentes a nível geográfico 
provenientes dos territórios afetados a que 
se refere o n.º 1 do presente artigo, 
seguindo uma abordagem «da base para o 
topo».

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os planos territoriais de transição 
justa são coerentes com as estratégias 
territoriais referidas no artigo [23.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], com as 
estratégias de especialização inteligente, os 
PNEC e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o compromisso assumido pela 
União no âmbito do Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas. Os planos territoriais 
de transição justa reforçam as economias 
locais e encurtam as rotas económicas e 
cadeias de abastecimento.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação intercalar a que se refere o 
segundo parágrafo inclui a avaliação do 
progresso realizado no sentido de 
alcançar a neutralidade climática até 
2050 e as metas intermédias para 2030.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero.  Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos podem, em 
circunstâncias devidamente justificadas, 
ser revistos após a Comissão ter aprovado 
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termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

o pedido de alteração do programa 
apresentado nos termos do artigo [14.º, 
n.º 2] do Regulamento (UE) [novo RDC].

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 70 % do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.
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