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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

2. O pedido de alinhar os recursos do FTJ pelos recursos dos fundos estruturais 
correspondentes impede a utilização dos respetivos fundos. Devem ser os 
Estados-Membros a decidir como afetar as suas verbas nacionais com base nas suas 
características económicas, sociais e territoriais, desde que essa afetação seja 
conforme com o quadro jurídico da UE. Ao solicitar o alinhamento das dotações do 
FTJ pelo financiamento da coesão, imporíamos uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

1 Resolução do Parlamento, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e os 
recursos próprios:  é tempo de satisfazer as expectativas dos cidadãos (2019/2833(RSP)).
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Para ser bem-sucedida, a transição 
tem de ser inclusiva e socialmente 
aceitável para todos, tem de reduzir as 
desigualdades e não pode deixar ninguém 
para trás. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros, bem como os 
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instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

diferentes intervenientes regionais e 
locais, devem ter em conta as suas 
implicações ambientais, sociais, 
económicas e para o mercado de trabalho 
desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas e reforçar as 
positivas, como a criação de empregos 
novos, dignos e sustentáveis ou a 
melhoria da qualidade do ar. O orçamento 
da União desempenha um papel importante 
a este respeito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
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, 
que permitirão mobilizar, através do 
orçamento da União e de outros 
instrumentos que lhe estão associados, 
pelo menos um bilião de EUR para apoiar 
investimentos sustentáveis ao longo da 
próxima década, um Mecanismo para uma 
Transição Justa deverá, nomeadamente, 
apoiar os trabalhadores e os cidadãos das 
regiões afetadas pela transição, 
complementando as ações de transição 
ecológica dos programas pertinentes no 
âmbito do QFP 2021-2027. O Mecanismo 
deve contribuir para fazer face às 
consequências sociais e económicas, 
nomeadamente para os trabalhadores 
afetados pelo processo, tendo em vista a 
neutralidade climática da União até 2050, 
reunindo as dotações do orçamento da 
União em objetivos climáticos e sociais 
regionais.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 

(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 
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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.

Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis e, em 
menor grau, de atividades industriais 
intensivas em gases com efeito de estufa 
que têm de ser abandonadas 
progressivamente ou adaptadas à transição 
para a neutralidade climática e que 
carecem de meios financeiros para o fazer. 
O FTJ abrangerá todos os 
Estados-Membros, mas a distribuição dos 
seus meios financeiros deve apoiar os 
Estados-Membros que deles necessitem, 
com base na capacidade financeira destes 
últimos, para financiar os investimentos 
exigidos pela transição para a neutralidade 
climática. Deve ser prestada especial 
atenção às regiões insulares ou 
escassamente povoadas e periféricas, onde 
é mais difícil concretizar a transição 
energética para a neutralidade climática.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico, ao mesmo tempo que 
protegem, preservam e reforçam o capital 
natural da União e melhoram a saúde e o 
bem-estar face aos riscos e impactos 
ambientais. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
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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.

clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve ainda ser disponibilizado 
apoio aos setores e empregos que, 
indiretamente, dependem das cadeias de 
valor dos combustíveis fósseis e de 
processos industriais com emissão 
intensiva de gases com efeito de estufa, 
por exemplo através da requalificação dos 
trabalhadores. Deve também ser dada 
especial atenção às atividades que reforçam 
a inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

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

13Como consta da Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento Um Planeta Limpo para 
Todos — Estratégia a longo prazo da UE 
para uma economia próspera, moderna, 
competitiva e com impacto neutro no 
clima, COM (2018) 773 final.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e o reposicionamento 
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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 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

económicos dos territórios afetados pela 
transição, o FTJ deve ainda prestar apoio 
ao investimento produtivo nas PME. Por 
investimento produtivo entende-se o 
investimento em capital fixo ou em ativos 
incorpóreos das empresas, em prol da 
produção de bens e serviços, contribuindo 
assim para a formação bruta de capital e o 
emprego. Para as empresas que não sejam 
PME, os investimentos produtivos só 
devem ser apoiados se forem necessários 
para atenuar as perdas de postos de 
trabalho resultantes da transição, através da 
criação ou proteção de um número 
significativo de postos de trabalho, e não 
culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante e 
deve ser sustentável e coerente com o 
princípio do primado da eficiência 
energética. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos de todas as 
categorias enumeradas no artigo 107.º, 
n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. O 
investimento produtivo em empresas não 
deve distorcer a concorrência entre 
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empresas.
_________________ _________________
14Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de proporcionar flexibilidade (13) A fim de proporcionar flexibilidade 
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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.

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

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros prepararão, 
em estreita cooperação com todas 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. Além 
disso, os planos territoriais de transição 
justa devem ser coerentes com as 
estratégias territoriais pertinentes 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) .../... [novo RDC], incluindo as 
estratégias de especialização inteligente 
(S3), os planos nacionais em matéria de 
energia e clima (PNEC) e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a fim de 
definir e aplicar o FTJ, de forma a 
assegurar uma coordenação estratégica 
dos esforços locais, regionais, nacionais e 
da União para a diversificação das 
economias regionais, garantindo 
simultaneamente uma transição justa e 
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equitativa.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

3, ou corresponder a essas unidades. Os 
planos devem especificar os desafios e as 
necessidades desses territórios e identificar 
o tipo de operações necessárias de uma 
forma que assegure o desenvolvimento 
coerente de atividades económicas 
resistentes às alterações climáticas, que 
sejam também coerentes com a transição 
para a neutralidade climática e os objetivos 
do Pacto Ecológico. Os planos devem 
descrever pormenorizadamente as 
sinergias e as complementaridades com 
outros programas da União e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa e, 
se for caso disso, o Fundo de 
Modernização, a fim de dar resposta às 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão, se 
for caso disso, ou o FTJ, consoante o caso) 
aprovados pela Comissão. A Comissão 
deve prestar assistência técnica a pedido 
dos Estados-Membros, caso estes não 
possuam a capacidade administrativa 
necessária ou tenham dificuldades na 
elaboração dos planos territoriais de 
transição justa.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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



AD\1207374PT.docx 21/42 PE648.513v02-00

PT

completo e de fácil gestão, que permita 
um apoio direcionado.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 

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

do processo de transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, na 
União, até 2050.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 25 000 000 000 
EUR, a preços de 2018. A dotação 
financeira do FTJ pode ser completada 
com contribuições voluntárias dos 
Estados-Membros e com outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável, constituindo assim receitas 
afetadas externas que acrescem às 
enumeradas no artigo 21.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento Financeiro.
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Recursos do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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



AD\1207374PT.docx 25/42 PE648.513v02-00

PT

desse regulamento, sob reserva do seu 
artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 8.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

Este montante deve ser considerado outro 
recurso, tal como referido no artigo 3.º, 
n.º 2, e deve constituir receitas afetadas 
externas, em conformidade com o 
artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
Este recurso deve ser disponibilizado para 
efeitos de autorização orçamental ao 
abrigo do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego para os anos 
de 2021 a 2024, para além dos recursos 
globais estabelecidos no artigo 3.º, do 
seguinte modo:
– 2021: EUR 7 495 797 242; 
– 2022: EUR 7 496 636 094; 
– 2023: EUR 7 496 371 621; 
– 2024: EUR 7 495 899 220.
____________________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1-
122).
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Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

3. A repartição anual pelos 
Estados-Membros do montante referido 
no n.º 1 deve ser incluída na decisão da 
Comissão referida no artigo 3.º, n.º 3, de 
acordo com a metodologia constante do 
anexo I.
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 45

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

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

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

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

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

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

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

Alteração 55

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

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

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

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

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, o FTJ pode apoiar, em todas 
as categorias enumeradas no artigo 107.º, 
n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE, os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que esses 
investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h). 
Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa.
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Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 60

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

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

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

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 62

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

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

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

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(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 podem incluir os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos transferidos voluntariamente 
em conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ 
transferidos voluntariamente para a 
prioridade do FTJ não deve comprometer 
o financiamento adequado das 
prioridades do FEDER e do FSE+. As 
contribuições transferidas não devem 
exceder 20 % dos recursos do FEDER e 
do FSE+ inicialmente atribuídos a um 
Estado-Membro nem 60 % do montante 
do apoio proveniente da prioridade do 
FTJ.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

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

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

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

17Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).
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Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 67
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 

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

sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

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