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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.

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 

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
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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.

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

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 

(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, 
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consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

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. 
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.
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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.

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 

(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 
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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].

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 
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 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 
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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

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, 
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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 
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 

(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, 
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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.

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 
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 13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
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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.

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 
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 
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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, 
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 

(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 
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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/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.

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 
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.

__________________ __________________
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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 
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
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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

(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 

(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 
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permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate.

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 
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, 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 
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 
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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

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.



PE648.613v02-00 18/35 AD\1207536RO.docx

RO

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 
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 

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin cetățenilor și 
teritoriilor care au nevoie de un sprijin 
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majore aferente procesului de tranziție 
către o economie a Uniunii neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050.

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 
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 
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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 
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.
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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

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.
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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;

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 
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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 
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 

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

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
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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 
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.
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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.

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 16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
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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).

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
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.
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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 
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
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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 
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 

(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 
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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;

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 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
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 
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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 
inteligentă relevante, cu planurile naționale 
privind energia și clima și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale.

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 
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.
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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].

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 

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 



AD\1207536RO.docx 33/35 PE648.613v02-00

RO

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.

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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