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Alteração 9
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris para limitar o aumento da 
temperatura do planeta a menos de 1,5 °C 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos, bem como o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios económicos e sociais da transição 
para uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050, e de apoiar e 
acompanhar as regiões e os cidadãos da 
União através de medidas de apoio social, 
económico e no âmbito do mercado de 
trabalho.

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

Or. en
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Alteração 10
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos, bem como o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
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 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Or. en

Alteração 11
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 12
Hélène Laporte

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 

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

Or. fr

Alteração 13
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas, 
ambientais e sociais desde o início e 
utilizar todos os instrumentos possíveis 
para atenuar as consequências negativas, 
garantindo que os investimentos são 
canalizados para as atividades 
económicas com o maior impacto 
ambiental possível e que concedem às 
economias locais uma visão viável a longo 
prazo e perspetivas de emprego pensadas 
para o futuro. O orçamento da União 
desempenha um papel importante a este 
respeito.

Or. en

Alteração 15
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O FTJ deve ser um mecanismo de 
apoio financeiro e de auxílio também aos 
países e regiões virtuosos que, nos últimos 
anos, tenham já envidado esforços 
consideráveis rumo a uma transição 
energética mais sustentável e rumo ao 
objetivo da UE de neutralidade climática;

Or. it

Alteração 16
Erik Bergkvist
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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 permitirá mobilizar, através do 
orçamento da UE e de outros 
instrumentos que lhe estão associados, 
pelo menos um bilião de EUR em 
investimentos sustentáveis ao longo da 
próxima década, um Mecanismo para uma 
Transição Justa dedicado a uma transição 
ecológica, justa e socialmente equilibrada, 
que mobilize pelo menos 100 mil milhões 
de EUR, 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 no processo, tendo 
em vista a neutralidade climática da União, 
reunindo as dotações do orçamento da 
União em objetivos climáticos e sociais 
regionais.

Or. en

Alteração 17
Hélène Laporte

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 

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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 18
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e económicas 
da transição para a neutralidade climática 
da União até 2050, reunindo as dotações 
do orçamento da União em objetivos 
climáticos, económicos e sociais regionais.

Or. en

Alteração 19
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

Fundo para uma Transição Justa (FTJ), que 
é um dos pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, executado no âmbito da 
política de coesão. O objetivo do FTJ é não 
só atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, mas também criar e reforçar os 
futuros efeitos positivos, apoiando os 
territórios, bem como as pessoas que aí 
vivem e, em particular, os trabalhadores 
mais afetados. Em conformidade com o 
objetivo específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para facilitar e catalisar a transição, 
criando novas oportunidades de emprego 
sustentável, atenuando as consequências 
sociais adversas e financiando a 
diversificação, a sustentabilidade e a 
modernização da economia local. 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].

Or. en

Alteração 20
Hélène Laporte

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 

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 
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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].

repercussões negativas sobre o emprego.

Or. fr

Alteração 21
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados e ajudando a 
alcançar 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 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].

Or. en

Alteração 22
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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 
atenuar e compensar 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, 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].

Or. en

Alteração 23
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A aplicação do apoio e do 
financiamento da União através do FTJ 
deve garantir que todos os projetos 
elegíveis em todos os Estados-Membros 
são compatíveis com a responsabilidade 
de todos os Estados-Membros de alcançar 
a neutralidade climática nacional até 
2050, apoiada pela resolução do 
Parlamento Europeu (2019/2930(RSP) e 
pelas conclusões do Conselho Europeu 
(EUCO 29/19);

Or. en
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Alteração 24
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos provenientes da própria dotação 
do FTJ são adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. À 
luz da pandemia de COVID-19 e tendo em 
conta o grande impacto que esta terá nas 
economias dos Estados-Membros, o 
próximo QFP e o Plano de Recuperação 
para a Europa devem implicar também 
um aumento dos montantes afetados ao 
FTJ e um novo método de afetação 
adaptado ao novo quadro e, 
consequentemente, às novas 
modificações; salienta que este aumento 
demonstraria o empenho da UE em 
alcançar a recuperação económica por 
uma via de desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 25
Hélène Laporte
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição da União, tal como proposto no 
Pacto Ecológico Europeu, o FTJ deve dar 
um contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

Or. fr

Alteração 26
Erik Bergkvist

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 

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 
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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.

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 e facilitarão a transição 
ecológica, contribuindo plenamente para 
novos postos de trabalho de alta 
qualidade, para o crescimento sustentável 
e inclusivo e para o desenvolvimento 
regional.

Or. en

Alteração 27
Eero Heinäluoma

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 
do FEDER e do FSE+ contribuirão para a 
plena consecução deste objetivo, pelo que 
são importantes para ajudar a orientar os 
fundos da coesão para o apoio aos 
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objetivos climáticos da UE.

Or. en

Alteração 28
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a importância da 6. Tendo em conta a importância da 
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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.

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+ 
podem contribuir para a consecução deste 
objetivo, sendo necessário disponibilizar 
novos recursos.

Or. en

Alteração 30
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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 

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 
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para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos do FEDER e do FSE+ 
podem contribuir para a consecução deste 
objetivo.

Or. en

Alteração 31
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 6A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No contexto atual da crise 
sanitária da Covid-19, assinalada pela 
exposição do endividamento dos 
Estados-Membros, é imperativo que a 
criação do FTJ não tenha qualquer 
incidência orçamental. Deveria, por isso, 
ser integralmente financiado por meio de 
recursos já existentes através da 
reafetação de uma parte do orçamento 
dedicada à política de coesão.

Or. fr

Alteração 32
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com base nas orientações do 
Banco Europeu de Investimento, o 
financiamento deve ser autorizado até 
75 % dos custos assumidos por um projeto 
apoiado pelo FTJ.

Or. pl
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Alteração 33
Hélène Laporte

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 34
Tamás Deutsch

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão e devem 
ser acrescentados à proposta da Comissão 
relativa à política de coesão no QFP 
2021-2027. As contribuições voluntárias 
transferidas do FEDER e do FSE+ para o 
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FTJ não devem exceder 60 % do 
montante do apoio do FTJ. Não devem 
afetar a função principal da política de 
coesão e não podem exceder 20 % dos 
recursos originalmente afetados a um 
Estado-Membro para o FEDER e o 
FSE+.

Or. en

Justificação

Alteração 36
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os recursos do FTJ devem ser 
complementares aos recursos 
disponibilizados no âmbito da política de 
coesão, sem prejuízo dos outros objetivos 
da política de coesão e das dotações 
financeiras programadas para outros 
objetivos ao abrigo do FEDER e do 
FSE+.

Or. en

Alteração 37
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os da política de coesão, 
sem, de modo algum, reduzir os recursos 
disponíveis desta última.

Or. it

Justificação

As dotações financeiras destinadas ao FTJ devem ser acrescentadas às disponibilizadas pela 
política de coesão, que não devem, de modo algum, ser prejudicadas e reduzidas.

Alteração 39
Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão e devem 
ser retirados de fundos existentes da UE.

Or. sv

Alteração 40
Victor Negrescu
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os recursos do FTJ devem ajudar a 
concretizar os objetivos climáticos, 
enquanto a política de coesão pode apoiar 
os esforços.

Or. en

Alteração 41
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Para além da dotação financeira 
prevista no artigo 3.º, n.º 2, os recursos 
para o FTJ podem ser aumentados por 
recursos adicionais afetados no 
orçamento da União pela autoridade 
orçamental no âmbito do processo 
orçamental anual. Além disso, a dotação 
financeira para o 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.

Or. en

Alteração 42
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. A transição justa deve ser uma 
abordagem estratégica transversal no 
âmbito do novo QFP 2021-2027 e, por 
conseguinte, deve beneficiar de 
financiamento suficiente. O FTJ não deve 
ser considerado como um instrumento de 
financiamento isolado, mas sim 
complementar a outros regimes de 
financiamento que garantem uma 
transição justa para a neutralidade 
climática para todos;

Or. en

Alteração 43
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis 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. 
Deve ser prestada especial atenção às 
regiões insulares ou escassamente 
povoadas e periféricas em que a transição 
energética para a neutralidade climática é 
mais difícil de concretizar. 
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Or. en

Alteração 44
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis, de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa ou do fabrico de 
produtos incompatíveis com o objetivo de 
neutralidade climática que têm de ser 
abandonados progressivamente ou 
adaptados à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos necessários para 
alcançar a neutralidade climática até 2050.

Or. en

Alteração 45
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 e a distribuição 
dos seus meios financeiros deve depender 
da contribuição paga pelo 
Estado-Membro para o orçamento da 
União.

Or. fr

Alteração 46
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 47
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com os 
Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis 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 ajudar os Estados‑Membros em 
necessidade, com base na sua capacidade 
financeira, a realizar os investimentos 
exigidos pela transição para a neutralidade 
climática.

Or. en

Alteração 48
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Alteração 49
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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 

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 e a nível social. A lista de 
investimentos deve atribuir prioridade aos 
que apoiam os cidadãos, a criação de 
emprego e as economias locais e são 
sustentáveis a médio e longo prazo, tendo 
em conta todos os objetivos do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e do Pacto 
Ecológico Europeu, ao mesmo tempo que 
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declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

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 eficiente em matéria de 
recursos e com impacto neutro no clima, o 
mais tardar até 2050. O apoio prestado aos 
setores em declínio, como o da produção 
de energia a partir de carvão, lenhite, turfa, 
gás, petróleo e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis, deve ser associado, mediante o 
cumprimento de condições rigorosas, ao 
abandono progressivo da atividade e deve 
centrar-se na criação de emprego e no 
reforço da resiliência da economia local, 
para fazer face à potencial perda de 
postos de trabalho. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos e 
da inovação no mercado de trabalho, 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 ser dada especial atenção 
à aplicação do princípio da eficiência 
energética em primeiro lugar em todas as 
decisões de investimento, assim como em 
setores ecológicos, como as fontes de 
energia renováveis, ou em setores que 
apoiem, promovam e impulsionem a 
eficiência em matéria de recursos e a 
economia circular, para além dos setores 
que reforçam a inovação e a investigação 
em tecnologias avançadas e sustentáveis, 
bem como nos domínios da digitalização e 
da conectividade. Tais medidas deverão 
reforçar a criação de postos de trabalho 
ecológicos sustentáveis e dignos, atenuar 
as consequências sociais negativas e 
acelerar a transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima, o 
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mais tardar até 2050.

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

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

Or. en

Alteração 51
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 postos de trabalho que, 
indiretamente, dependam das cadeias de 
valor dos combustíveis fósseis e de 
processos industriais com emissão 
intensiva de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente através da requalificação 
de 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.

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

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

Or. en

Alteração 52
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

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

10. O presente regulamento identifica 
os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Os 
investimentos só devem ser elegíveis se 
forem consentâneos com os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente e 
com a taxonomia da UE para o 
financiamento sustentável. 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 e estar em 
conformidade com o princípio da não 
maleficência. O apoio prestado aos setores 
em declínio, como o da produção de 
energia a partir de carvão, lenhite, turfa e 
xistos betuminosos ou as atividades de 
extração destes combustíveis fósseis 
sólidos, deve ser associado ao abandono 
progressivo da atividade e à 
correspondente redução do nível de 
emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos da 
transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

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

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

Or. en

Justificação

A referência à taxonomia da UE para o financiamento sustentável facilita a coerência das 
políticas e da despesa orçamental da UE.

Alteração 53
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar o investimento em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, em particular em 
regiões dependentes de uma economia 
com utilização intensiva de carbono e 
afetadas pela transição estrutural para 
uma economia hipocarbónica e eficiente 
em matéria de recursos. A desigualdade 
de oportunidades nas regiões elegíveis 
afeta, em especial, o acesso à educação, à 
cultura e aos serviços coletivos, sociais e 
de saúde. O desenvolvimento de uma 
comunidade local forte, bem como a 
integração, sem discriminação, de grupos 
vulneráveis na sociedade, pode contribuir 
para aumentar as oportunidades 
económicas e assegurar uma transição 
justa para todos. Tal contribuiria para 
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garantir que as pessoas que vivem em 
regiões em fase de transição, incluindo as 
que são ativas no contexto da economia 
social e cruciais para o desenvolvimento 
económico local e para a economia social 
de mercado, 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.

Or. en

Alteração 54
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O Mecanismo para uma Transição 
Justa visa facilitar a reconversão das 
regiões, dependentes das energias fósseis, 
cujo desenvolvimento assenta em 
atividades com impacto ambiental. Desde 
o final do século XX, a concorrência 
internacional deu origem à 
desindustrialização de numerosos 
empregos na União. Forçadas a levar a 
cabo uma reconversão que ainda não 
concretizaram, estas regiões merecem 
também beneficiar deste mecanismo. 
Seria, por conseguinte, oportuno tornar 
elegíveis para o FTJ todos os projetos que 
visem alcançar a reconversão das regiões 
mais afetadas pela desindustrialização, 
sobretudo as antigas bacias mineiras.

Or. fr

Alteração 55
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
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Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O Fundo para uma Transição 
Justa deve apoiar atividades e a 
implantação de tecnologias que sejam 
viáveis a longo prazo e que não dependam 
de subsídios para funcionar após a 
expansão inicial. As atividades apoiadas 
não devem prejudicar o desenvolvimento e 
a utilização de alternativas 
hipocarbónicas nem levar a um bloqueio 
dos ativos que comprometa o objetivo da 
neutralidade climática, tendo em conta o 
ciclo de vida desses ativos.

Or. en

Alteração 56
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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 grupos de pessoas 
mais suscetíveis de necessitar de apoio 
para lograr a transição climática, o FTJ 
deve abranger a melhoria das competências 
e a requalificação dos trabalhadores 
afetados, dedicando particular atenção às 
pessoas mais vulneráveis, tal como 
definido no [Regulamento FSE+], com o 
objetivo de os ajudar na adaptação às novas 
oportunidades de emprego e de alcançar o 
equilíbrio de género em todos os setores, 
bem como de adotar políticas ativas do 
mercado de trabalho e em matéria de 
competências especificamente destinadas 
ao emprego e aos setores orientados para 
o futuro, de prestar assistência aos 
indivíduos afetados pela transição, bem 
como assistência personalizada a todas as 
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categorias de candidatos à procura de 
emprego e de assegurar a todos os grupos 
de pessoas a igualdade de acesso, sem 
discriminação, e a sua inclusão ativa no 
mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 57
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
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. A criação de um efeito líquido 
sobre o emprego com novos postos de 
trabalho de alta qualidade deve ser um 
objetivo global da transição climática, 
bem como do Mecanismo para uma 
Transição Justa e do FTJ.

Or. en

Alteração 58
Victor Negrescu

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, 

11. Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, sobretudo os 
indivíduos pertencentes a grupos 
vulneráveis ou afetados pela pobreza 
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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.

energética, o FTJ deve também abranger a 
melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação à 
evolução digital e às novas oportunidades 
de emprego, bem como de prestar 
assistência à procura de emprego e à sua 
inclusão ativa no mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 59
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que a execução 
das prioridades financiadas pelo FTJ 
contribui para o respeito e a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, nos 
termos do artigo 8.º do TFUE. Avaliações 
demonstraram a importância de ter em 
conta os objetivos em matéria de 
igualdade de género em todas as 
dimensões e em todas as etapas de 
preparação, acompanhamento, execução 
e avaliação dos programas operacionais, 
de forma atempada e coerente, exigindo, 
por conseguinte, que as avaliações de 
impacto em matéria de género, a 
orçamentação sensível ao género e o 
acompanhamento dos resultados sob uma 
perspetiva de género sejam integrados no 
ciclo de programação.

Or. en

Alteração 60
Alexandra Geese
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em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-B. O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição pode ser exigente 
para as regiões afetadas e para as pessoas 
que nelas vivem. Os riscos incluem a 
perda não só de postos de trabalho, mas 
também de receitas fiscais a nível local, 
bem como a migração dos trabalhadores, 
deixando para trás os jovens e os idosos e 
conduzindo, eventualmente, à cessação de 
alguns serviços (em particular para os 
trabalhadores das minas de carvão). O 
investimento em infraestruturas sociais 
para assegurar um nível elevado de 
serviços às pessoas que vivem nas zonas 
afetadas e para contrabalançar a perda de 
serviços é, por conseguinte, uma 
componente essencial para assegurar 
uma transição social justa que não deixe 
ninguém para trás. A programação do 
FTJ deve, nomeadamente, prever medidas 
para evitar uma recessão e assegurar que 
a população local apoie a mudança e 
atenue os seus impactos de género, bem 
como que o papel dos intervenientes da 
comunidade local, bem como das 
infraestruturas em matéria de serviços de 
saúde, de serviços sociais e de democracia 
local, seja reforçado.

Or. en

Alteração 61
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

12. Com vista a reforçar a 
diversificação dos territórios que 
necessitam de apoio adicional para lograr 
a transição, o FTJ deve ainda prestar apoio 
ao investimento produtivo com potencial 
de criação de emprego em PME 
ecológicas e sustentáveis. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego 
ecológico, digno e sustentável. Para as 
empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para atenuar 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
da transição e se apoiarem o objetivo 
global do FTJ de acelerar a transição 
para uma economia circular e resiliente 
ao clima, através da criação ou do apoio à 
adaptação 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, desde que contribuam para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, sejam 
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 tenham como 
resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho dignos e 
sustentáveis. Qualquer investimento deste 
tipo deve ser devidamente justificado no 
plano territorial de transição justa 
relevante, ser sustentável e coerente com o 
princípio da eficiência energética em 
primeiro lugar, bem como excluir do 
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regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

âmbito de aplicação do FTJ quaisquer 
investimentos em infraestruturas de 
combustíveis fósseis. A fim de proteger a 
integridade do mercado interno e a política 
de coesão, o apoio às empresas deve 
respeitar as regras da União em matéria de 
auxílios estatais estabelecidas nos 
artigos 107.º e 108.º do TFUE sem 
esquecer, em especial, que o apoio aos 
investimentos produtivos realizados por 
empresas que não sejam PME deve ser 
limitado a empresas localizadas em zonas 
designadas como regiões assistidas para 
efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), 
do TFUE.

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

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

Or. en

Alteração 62
Petros Kokkalis

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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. 
Estes investimentos devem ter em conta o 
princípio do poluidor-pagador e não 
devem ser considerados como uma janela 
de oportunidade para as instalações 
industriais revenderem licenças de 
emissão excedentárias com fins 
lucrativos. Os investimentos em 
tecnologias de combustíveis fósseis, como 
a captura e armazenamento de carbono e 
a melhoria do desempenho das 
instalações existentes em termos de 
emissões, também devem ser excluídos, 
uma vez que não contribuem para o 
objetivo de alcançar a neutralidade 
climática até 2050. 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.
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_________________ _________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32.

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

Or. en

Alteração 63
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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. 
O investimento produtivo para as 
empresas não deve distorcer a 
concorrência entre empresas.

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

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

Or. en

Alteração 64
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 
nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 

12. Com vista a reforçar o 
reposicionamento e a diversificação 
económica dos territórios afetados pela 
transição, o FTJ deve ainda prestar apoio 
ao investimento produtivo nas PME. Por 
investimento produtivo entende-se o 
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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.

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.

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

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

Or. en

Alteração 65
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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, do TFUE.

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 66
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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.

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

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

Or. pl

Alteração 67
Peter Liese

Proposta de regulamento
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Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. As regras da UE em matéria de 
auxílios estatais devem ser flexíveis para 
permitir que as regiões elegíveis em 
transição sejam capazes de atrair 
investimento privado. Na elaboração das 
novas orientações, a Comissão deve, por 
isso, ter também em conta os problemas 
das mudanças estruturais nas regiões em 
causa, a fim de garantir que estas regiões 
disponham de flexibilidade suficiente 
para levar a cabo os seus projetos de uma 
forma social e economicamente viável.

Or. en

Alteração 68
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. São necessárias políticas e 
estratégias inclusivas para evitar o 
agravamento das desigualdades 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, 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.

Or. en

Alteração 69
Hélène Laporte



PE650.648v02-00 48/130 AM\1205691PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. Importa que o FTJ apoie as 
empresas nos seus investimentos, 
sobretudo as PME. Para evitar o efeito de 
inércia, é indispensável que a sua 
atribuição seja subordinada à 
manutenção do emprego no território 
nacional e à ausência de deslocalização.

Or. fr

Alteração 70
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B. O apoio ao investimento produtivo 
em empresas que não sejam PME através 
do Fundo para uma Transição Justa não 
deve ser limitado às zonas elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo das regras em 
matéria de auxílios estatais aplicáveis nos 
termos do artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e 
c), do TFUE. Pelo contrário, as regras em 
matéria de auxílios estatais permitem que 
todas as regiões beneficiárias de 
assistência ao abrigo do FTJ enfrentem 
efetivamente, numa fase precoce, a 
ameaça da perda de postos de trabalho. 
Tal deve ser garantido adaptando o 
Regulamento geral de isenção por 
categoria em conformidade.

Or. en

Alteração 71
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-C. As zonas mais afetadas pela 
transição para uma economia com 
impacto neutro no clima devem ter a 
oportunidade de abordar ativamente, o 
mais rapidamente possível, as mudanças 
estruturais que lhes estão associadas. Tal 
exige ajustamentos da legislação relativa 
aos auxílios estatais, por exemplo através 
de uma nova orientação da Comissão 
Europeia com base no artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas b) ou c), do TFUE, a fim de 
assegurar que o auxílio em questão é 
admissível ao abrigo das regras 
aplicáveis, independentemente do estatuto 
das regiões assistidas;

Or. en

Alteração 72
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão.
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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.

Or. en

Alteração 73
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 74
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
necessário preparar um programa FTJ 
autónomo. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ 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.

Or. en

Alteração 75
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
possível preparar um programa FTJ 
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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.

autónomo ou programar os recursos do FTJ 
para uma ou mais prioridades específicas 
no âmbito de um programa apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) ou pelo Fundo de 
Coesão. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+ caso 
essa complementaridade se justifique e 
contanto que não prejudique a realização, 
a nível local, dos objetivos para os quais 
os recursos do FEDER e do FSE+ são 
afetados. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

Or. en

Alteração 76
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. A fim de proporcionar flexibilidade 
e coerência para a programação dos 
recursos do FTJ no âmbito do objetivo de 
Investimento no Emprego e no 
Crescimento, os Estados-Membros, em 
estreita cooperação com os órgãos de 
poder local e regional 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 alternativa, 
poderá ser elaborado um programa FTJ 
autónomo se justificado por 
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FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa.

circunstâncias objetivas.

Or. en

Alteração 77
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 78
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 79
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados com financiamento 
complementar do FEDER e do FSE+. Os 
montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa. Os recursos do FTJ 
podem ser reforçados pela autoridade 
orçamental no âmbito do processo 
orçamental anual.

Or. en
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Justificação

Alteração 80
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Salienta que a legislação europeia 
em matéria de auxílios estatais deve ser 
respeitada no âmbito do FTJ, sendo que o 
atual enquadramento dos auxílios estatais 
expira em 2020; insta a Comissão, 
quando da elaboração do novo 
enquadramento, a ter em conta os 
problemas da transformação estrutural 
das regiões carboníferas, assegurando 
que estas disponham de flexibilidade 
suficiente para permitir que o abandono 
progressivo da utilização de carvão se 
processe de forma social e 
economicamente viável.

Or. en

Alteração 81
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-B. A aplicação dos recursos do FTJ 
deve minimizar os custos e a carga 
administrativa para os beneficiários do 
fundo e para todos os intervenientes, em 
conformidade com as medidas de 
simplificação introduzidas pelo RDC.

Or. en
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Alteração 82
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em 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. 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 Fundo para uma 
Transição Justa, incluindo uma 
coordenação estratégica dos esforços 
locais, regionais, nacionais e da União 
para a diversificação das economias 
regionais, garantindo uma transição justa 
e equitativa.

Or. en
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Alteração 83
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva e 
mensurável de um processo de transição 
num território específico, a fim de alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima. Para tal, as regiões beneficiárias 
dos Estados-Membros devem preparar, em 
conjunto com as partes interessadas 
pertinentes, incluindo a sociedade civil e 
as comunidades locais em causa, e com o 
apoio da Comissão, planos territoriais de 
transição justa, pormenorizando o processo 
de transição, nomeadamente com medidas 
de criação de emprego e investimentos em 
infraestruturas sociais locais, em 
consonância com, pelo menos, a ambição 
dos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais. Com esse objetivo, a Comissão 
deve criar uma Plataforma para uma 
Transição Justa, assente na plataforma 
existente para as regiões carboníferas em 
transição, a fim de permitir intercâmbios 
bilaterais e multilaterais de experiências 
sobre os ensinamentos colhidos e as 
melhores práticas adotadas por todos os 
intervenientes e em todos os setores em 
causa. A plataforma existente deve ser 
plenamente utilizada para divulgar as 
melhores práticas durante a fase de 
planeamento.

Or. en

Alteração 84
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Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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 respeito e a aceitação dos 
valores fundamentais da União, como o 
princípio do Estado de direito, devem ser 
obrigatórios para a receção de qualquer 
apoio financeiro do orçamento da UE, 
incluindo o FTJ. Os Estados-Membros 
que beneficiem do FTJ devem 
comprometer-se a alcançar o objetivo da 
UE de alcançar a neutralidade climática 
até 2050.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.

Or. en

Alteração 85
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 14

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

14. O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes, 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 utilizar a plataforma 
existente e a sua experiência já adquirida 
para as regiões carboníferas em transição.

Or. fr

Alteração 86
Victor Negrescu

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 

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 
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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.

as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir apoio e intercâmbios bilaterais 
e multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

Or. en

Alteração 87
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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.

Or. en

Alteração 88
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 89
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. A fim de assegurar a eficácia a 
longo prazo e os efeitos positivos da 
transição e do FTJ, a Comissão deverá 
proceder à recolha de dados para melhor 
prever as competências que serão 
necessárias em todos os setores e 
indústrias, por forma a que estes se 
possam adaptar às mudanças exigidas por 
uma nova economia ecológica e, em 
especial, para que possam apresentar 
modelos para os efeitos dos cenários de 
descarbonização no emprego. Os dados 
devem ser publicados desagregados por 
género.

Or. en
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Alteração 90
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 91
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

15. Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, aumentar o emprego e prevenir a 
degradação ambiental, 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 integrar ou corresponder 
a unidades de maior dimensão, como 
regiões de nível NUTS 3. Os planos devem 
especificar os desafios e as necessidades 
desses territórios e identificar o tipo de 
operações necessárias de uma forma que 
assegure o desenvolvimento coerente de 
atividades económicas resistentes às 
alterações climáticas, que sejam também 
coerentes com a transição para a 
neutralidade climática e os objetivos do 
Pacto Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou o 
FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

Or. en
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Alteração 92
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 93
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

15-A. Os Estados-Membros devem 
favorecer a adoção de estratégias 
ascendentes na elaboração e na execução 
dos planos territoriais de transição justa, 
garantindo a participação ativa das 
autoridades públicas competentes, dos 
parceiros económicos e sociais de todos os 
setores de atividade e de outras partes 
interessadas pertinentes da sociedade 
civil. Para uma ação eficaz a nível local, 
as partes interessadas ao nível dos 
territórios afetados devem, sempre que tal 
seja viável, participar ativamente na 
elaboração dos planos territoriais de 
transição justa.

Or. en

Alteração 94
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. Tendo em conta os esforços 
enormes que as empresas têm de envidar 
para fazer face às consequências da crise 
da Covid-19, as autoridades nacionais, as 
empresas e outras entidades candidatas a 
financiamento ao abrigo do FTJ devem 
beneficiar de um processo de candidatura 
e comunicação de informações direto, 
abrangente e de fácil gestão que permita 
um apoio específico.

Or. en

Alteração 95
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. 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.

Or. en

Alteração 96
Erik Bergkvist

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 reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade e o 
Regulamento (UE) .../...[novo RDC], deve 
poder aplicar correções financeiras em caso 
de incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

Or. en

Alteração 97
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. A fim de reforçar a orientação para 16. A fim de reforçar a orientação para 
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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.

os resultados da utilização de novos 
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.

Or. en

Alteração 98
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

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 os resultados 
pretendidos 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.

Or. en

Alteração 99
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Uma vez que o processo do 
Semestre Europeu está a afetar a 
programação do FTJ, os órgãos de poder 
local e regional devem ser eficazmente 
envolvidos como parceiros importantes no 
diálogo do Semestre Europeu. Este 
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reforço do envolvimento dos órgãos de 
poder local e regional no Semestre 
Europeu contribuirá para ajudar este 
último a melhor integrar a parceria da 
política de coesão e a governação a vários 
níveis na coordenação das políticas 
económicas.

Or. en

Alteração 100
Erik Bergkvist

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. Um método de afetação revisto, 
que tenha mais em conta outros setores 
direta ou indiretamente afetados pela 
transição, deverá acompanhar um 
aumento significativo dos recursos do 
FTJ.

Or. en

Alteração 101
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. O método de afetação dos recursos 
do FTJ descrito no anexo I deve garantir 
que os investimentos e as ações 
previamente realizados pelos 
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Estados-Membros e pelas regiões para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa são devidamente reconhecidos e 
tidos em conta. É essencial que a UE 
continue a liderar o processo de transição 
ecológica socialmente justa e equitativa 
para a aplicação do Acordo de Paris e 
rumo a economias neutras em termos de 
emissões de carbono, prestando apoio 
adaptado aos Estados-Membros e às 
regiões que já tenham começado a 
investir na transição.

Or. en

Alteração 102
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos grupos de 
pessoas e aos territórios que necessitam de 
apoio adicional para lograr a transição 
para uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, na União, até 2050, e a 
transformar os desafios em 
oportunidades, nomeadamente em termos 
de criação de novos postos de trabalho 
ecológicos dignos e sustentáveis e de 
melhoria das competências e 
requalificação dos trabalhadores, e de 
educação e formação para promover um 
novo modelo económico que proporcione 
prosperidade e bem-estar, reduzindo 
simultaneamente os efeitos negativos no 
clima e no ambiente.
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Or. en

Alteração 103
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050. Importa também prestar apoio, pelo 
menos, a todos os territórios da UE onde 
ainda são exploradas minas de carvão e 
aos territórios que sejam objeto de 
mudanças estruturais significativas após 
o abandono progressivo das atividades de 
extração mineira.

Or. en

Alteração 104
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ»).

Or. fr
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Alteração 105
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 106
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 107
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – primeiro parágrafo

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 a atenuação das perdas de 
postos de trabalho resultantes da 
transição, mediante o apoio à reconversão 
e à criação de novos postos de trabalho.

Or. en

Alteração 108
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros, respeitando e 
apoiando os objetivos globais do Pacto 
Ecológico Europeu e, em particular, o 
objetivo da neutralidade climática a nível 
da União, tal como definido na Lei 
Europeia do Clima, a fim de fazer face 
aos desafios climáticos e ambientais, ao 
mesmo tempo que assegura uma transição 
justa que não deixe ninguém para trás. O 
FTJ apoia exclusivamente as atividades 
definidas no artigo 4.º, n.os 2-A a 2-D.

Or. en
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Alteração 109
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros e, sobretudo, 
nas regiões que dependem fortemente da 
extração e da combustão de carvão e 
lenhite.

Or. pl

Justificação

O setor que será afetado em primeiro lugar e de forma mais acentuada pela transformação 
energética é o setor da extração do carvão e da lenhite. O debate sobre uma transição justa 
começou com a situação difícil enfrentada por este setor. O emprego neste setor deve, pois, 
ser considerado como o critério mais importante para a afetação de apoio.

Alteração 110
Erik Bergkvist

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

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 18,75 mil milhões 
de EUR, a preços de 2018. O montante do 
FTJ pode ser aumentado para o período 
de 2021-2027, se tal for considerado 
pertinente, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
pela autoridade orçamental ao abrigo do 
processo orçamental anual. Além disso, a 
dotação financeira para o FTJ pode ser 
aumentada por contribuições adicionais 
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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.

Or. en

Justificação

Alteração 111
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

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 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante necessário, por 
recursos adicionais afetados no orçamento 
da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável. 
O financiamento do FTJ não deve ser 
efetuado em detrimento dos recursos 
afetados aos outros fundos do QFP.

Or. en

Alteração 112
Jörgen Warborn

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

Texto da Comissão Alteração

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
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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.

Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, retirados de 
fundos existentes da UE, 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.

Or. sv

Alteração 113
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

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 um montante 
adicional de 30 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.

Or. en

Justificação

O montante proposto pelo relator de 18,75 mil milhões de EUR para o orçamento do FTJ 
corresponde ao montante mínimo de financiamento após a alavancagem do FEDER e do 
FSE+. Esta alteração propõe um aumento do orçamento para 30 mil milhões de EUR, que é 
o montante máximo, embora ainda não seja suficiente para suprir as necessidades das 
regiões com elevada intensidade carbónica para a sua transição justa para a neutralidade 
climática até 2050.

Alteração 114
Victor Negrescu
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – primeiro parágrafo

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 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por novos 
recursos adicionais afetados no orçamento 
da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

Or. en

Alteração 115
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

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 18,5 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.

Or. pl

Justificação

O montante de 7,5 mil milhões de EUR não é suficiente para suprir as necessidades de uma 
transição justa, cujos custos são por vezes calculados na ordem das centenas de milhares de 
milhões de euros para um único país.
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Alteração 116
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

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 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.

Or. en

Alteração 117
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

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

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 30 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.

Or. en
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Justificação

Alteração 118
Hélène Laporte

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para efeitos de programação e subsequente 
inscrição no orçamento da União, o 
montante referido no primeiro parágrafo é 
indexado à inflação. Para que não haja 
qualquer incidência orçamental, o 
orçamento afetado ao FTJ deve ser 
integralmente financiado a partir dos 
recursos já existentes, através da política 
de coesão.

Or. fr

Alteração 119
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

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

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, no mínimo 
0,35 % do montante referido no primeiro 
parágrafo são afetados à assistência 
técnica, com a possibilidade de esta 
percentagem ser aumentada a pedido de 
um Estado-Membro com base na 
especificidade do plano territorial de 
transição justa.

Or. en

Alteração 120
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Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 121
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O acesso ao FTJ deve estar 
subordinado à aceitação de uma 
estratégia ambiciosa a longo prazo, 
compatível com um objetivo à escala da 
UE de neutralidade climática até 2050, 
bem como de metas nacionais intermédias 
para 2030 compatíveis com a nova meta 
da UE para 2030;

Or. en

Alteração 122
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4
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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

Or. en

Alteração 123
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os recursos a cargo do FEDER e 
do FSE+ destinados ao FTJ não devem 
reduzir as dotações financeiras previstas 
através da combinação dos objetivos 
destes dois programas com os da política 
de coesão.

Or. it

Justificação

As dotações financeiras destinadas ao FTJ provenientes do FEDER e do FSE+ devem ser 
acrescentadas, sem as reduzirem, às disponibilizadas pela política de coesão previstas no 
orçamento da UE para 2021-2027. Os objetivos previstos pelo FTJ não devem prejudicar os 
previstos pela política de coesão.

Alteração 124
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 1. Só os Estados-Membros que 
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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

tenham assumido o compromisso de 
alcançar o objetivo da UE de neutralidade 
climática até 2050 e que adiram aos 
valores fundamentais da União podem 
beneficiar do FTJ. 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

Or. en

Alteração 125
Erik Bergkvist

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 devem ser adicionais e não devem 
substituir as atividades apoiadas ao abrigo 
do FEDER, do FSE+ ou de outros 
programas da UE.

Or. en

Alteração 126
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os investimentos ao abrigo do FTJ 
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só devem ser elegíveis se forem 
consentâneos com o princípio da não 
maleficência e com a taxonomia da UE 
para o financiamento sustentável. As 
atividades apoiadas suscetíveis de 
prejudicar o desenvolvimento e a 
utilização de alternativas hipocarbónicas 
e de levar a um bloqueio dos ativos que 
comprometa o objetivo da neutralidade 
climática, tendo em conta o ciclo de vida 
desses ativos, não devem ser elegíveis ao 
abrigo do FTJ.

Or. en

Justificação

A referência à taxonomia da UE para o financiamento sustentável facilita a coerência das 
políticas.

Alteração 127
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;
b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;
c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;
d) Investimentos na implantação de 
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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;
e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;
f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;
g) Investimentos no reforço da economia 
circular, nomeadamente através da 
prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;
h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;
i) Assistência na procura de emprego;
j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;
k) Assistência técnica.

Or. en

Alteração 128
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 129
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 130
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Investimentos produtivos em grandes empresas trarão melhores resultados.

Alteração 131
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo – 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 em atividades económicas 
sustentáveis alternativas, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas e de 
serviços de consultoria;



AM\1205691PT.docx 85/130 PE650.648v02-00

PT

Or. en

Alteração 132
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo – 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, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas;

Or. en

Alteração 133
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo – 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 de promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

Or. en

Alteração 134
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE650.648v02-00 86/130 AM\1205691PT.docx

PT

transferência de tecnologias avançadas; avançadas;

Or. en

Alteração 135
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Alteração 136
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas e sustentáveis acessíveis, para a 
redução da dependência da energia de 
elevada intensidade carbónica e da 
pobreza energética, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
incluindo investimentos em transportes e 
infraestruturas sustentáveis, 
nomeadamente através da promoção da 
eletrificação e da utilização de 
biocombustíveis para o abandono 
progressivo dos combustíveis fósseis, 
garantindo a eficiência energética e as 
energias renováveis;

Or. en
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Alteração 137
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos em eficiência 
energética e energias renováveis, 
incluindo em aquecimento urbano;

Or. pl

Alteração 138
Martin Hojsík

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Medidas de eficiência energética 
específicas;

Or. en

Alteração 139
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento e combustão de gás 
natural;

Or. pl
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Justificação

A transição do carvão para o gás é economicamente eficiente, traz vantagens ambientais 
mensuráveis e permite uma fácil retenção dos trabalhadores.

Alteração 140
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, incluindo novas 
redes de alta velocidade, como cabos de 
fibra ótica para os agregados familiares 
em zonas insulares, periféricas e 
escassamente povoadas, para permitir o 
teletrabalho e a redução das emissões;

Or. en

Alteração 141
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, em especial para a 
implantação da banda larga nas zonas 
rurais e remotas;

Or. en

Alteração 142
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

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

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos. Estes 
investimentos devem ser complementares 
e compatíveis com o princípio do 
poluidor-pagador.

Or. en

Alteração 143
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 144
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

É necessário alinhar o Fundo para uma Transição Justa com o FEDER e o Fundo de Coesão 
(ver o artigo 6.º, «Exclusão do âmbito de aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão», da 
Proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao 
Fundo de Coesão – COM(2018) 372 final, 2018/0197 (COD)) – e a taxonomia da UE para o 
financiamento sustentável.

Alteração 145
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Investimentos que contribuam 
para reduzir as emissões dos transportes;

Or. pl

Alteração 146
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Or. en

Alteração 147
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Texto da Comissão Alteração
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j-A) Investimentos em infraestruturas 
sociais e no desenvolvimento de serviços 
públicos de interesse geral;

Or. en

Alteração 148
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – primeiro parágrafo – alínea k – primeiro travessão (novo)

Texto da Comissão Alteração

– l) A desativação ou a construção 
de centrais nucleares.

Or. fr

Alteração 149
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

Além disso, todos os investimentos devem 
ser elegíveis ao abrigo do regulamento 
relativo à taxonomia sustentável da UE e 
devem seguir uma abordagem orientada 
para a comunidade em termos de 
planeamento, realização e apropriação 
dos investimentos;

Or. en

Alteração 150
Hélène Laporte

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



PE650.648v02-00 92/130 AM\1205691PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

O FTJ visa igualmente facilitar a 
reconversão das regiões mais gravemente 
afetadas pela desindustrialização, como as 
antigas bacias mineiras.

Or. fr

Alteração 151
Jörgen Warborn

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

Texto da Comissão Alteração

A desativação ou a construção de centrais 
nucleares.

Or. sv

Alteração 152
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

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.

Suprimido

Or. pl
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Justificação

Consequência da alteração do n.º 2, primeiro parágrafo, alínea a).

Alteração 153
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, e no respeito 
pelas regras da União aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais estabelecidas 
nos artigos 107.º e 108.º do TFUE, os 
investimentos produtivos em empresas que 
não sejam PME, desde que esses 
investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h) e 
tenha sido efetuada uma verificação 
adicional da sua conformidade com o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa, devendo ser 
sustentáveis e não devendo aumentar nem 
manter a dependência dos combustíveis 
fósseis.

Or. en

Alteração 154
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – segundo parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, o FTJ pode apoiar, nos 
territórios respetivos, 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.

Or. en

Alteração 155
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 156
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 157
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. 2-A. Em conformidade com o 
n.º 1, o FTJ apoia os seguintes 
investimentos para a transição 
económica, desde que sejam elegíveis ao 
abrigo do Regulamento ... [regulamento 
relativo à taxonomia sustentável]:
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a) Investimentos sustentáveis em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à criação de postos de 
trabalho dignos e sustentáveis e à 
diversificação e à reconversão 
económicas;
b) Investimentos na criação de novas 
empresas em setores sustentáveis 
orientados para o futuro, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas e de 
serviços de consultoria;
c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação sustentáveis e 
promoção da transferência de tecnologias 
ecológicas e sustentáveis avançadas, que 
permitam a transição para uma economia 
circular totalmente baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima;
d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para 
energias renováveis acessíveis, para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, para a eficiência energética e 
para as energias renováveis, caso se 
verifique que as medidas do lado da 
procura são manifestamente 
insuficientes;
e) Medidas de reconversão específicas em 
matéria de eficiência energética, para dar 
resposta à pobreza energética e às más 
condições de habitação;
f) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, em especial os que 
visam as microempresas e as pequenas 
empresas, tendo simultaneamente em 
conta os imperativos da eficiência em 
matéria de recursos e energia;
g) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos, 
assegurando, ao mesmo tempo, o respeito 
adequado do princípio do «poluidor-
pagador»;
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h) Investimentos no fomento de uma 
economia circular não tóxica, 
nomeadamente através da prevenção, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem.

Or. en

Justificação

Alteração 158
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

2 -B. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os investimentos sociais, 
nomeadamente os que apoiam a aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
assegurando a participação e a 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, nomeadamente através de:
a) Microfinanciamento, financiamento de 
empresas sociais e da economia social;
b) Infraestruturas sociais;
c) Infraestruturas de educação e de 
formação, incluindo a educação e o 
acolhimento na primeira infância, 
infraestruturas de ensino, alojamento 
para estudantes e equipamento digital;
d) Habitação social;
e) Cuidados de saúde e de longa duração, 
incluindo clínicas, hospitais, cuidados 
primários, serviços de assistência ao 
domicílio e cuidados a nível local; f) 
Inovação social, incluindo soluções e 
regimes sociais inovadores que visam 
promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 



PE650.648v02-00 98/130 AM\1205691PT.docx

PT

correspondentes;
g) Atividades culturais e ligadas ao 
património com um objetivo social;
h) Infraestruturas para as comunidades 
locais, como centros comunitários e de 
voluntariado;
i) Soluções inovadoras no domínio da 
saúde, incluindo serviços de saúde e 
novos modelos de cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 159
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os seguintes investimentos 
orientados para o apoio aos trabalhadores 
e aos candidatos a emprego:
a) Melhoria de competências e 
requalificação não só dos trabalhadores 
mas também das pessoas que não são 
ativas no mercado de trabalho, em 
particular as pessoas com 
subaproveitamento de qualificações ou 
com níveis de escolaridade baixos, com o 
objetivo de colmatar o défice de 
competências, necessário para permitir a 
transição justa para uma sociedade 
ecológica e eficiente em matéria de 
recursos;
b) Políticas ativas do mercado de trabalho 
e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e 
ao emprego orientados para o futuro, bem 
como assistência na procura de emprego;
c) Medidas de apoio ao rendimento dos 
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trabalhadores em transição entre 
trabalho, formação, trabalho 
independente ou reforma; d) Inclusão 
ativa de candidatos a emprego, 
garantindo a igualdade de acesso e a 
igualdade de género.

Or. en

Justificação

Alteração 160
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 161
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

2-E. No contexto da orçamentação e 
programação das ações, o FTJ assegura o 
apoio em partes iguais para cada uma das 
três vertentes de investimento a que se 
referem os n.os 2-A, 2-B e 2-C.

Or. en
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Alteração 162
Eero Heinäluoma

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

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Hélène Laporte

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

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

Suprimido

Or. fr

Alteração 164
Jörgen Warborn

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

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

Suprimido

Or. sv

Alteração 165
Alexandra Geese
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em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

a) A desativação, a construção e o 
prolongamento da vida útil de centrais 
nucleares e qualquer outra forma de 
investimento nas mesmas, bem como a 
gestão ou o armazenamento de resíduos 
nucleares;

Or. en

Alteração 166
Clotilde Armand

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção de 
investimentos em produção de energia do 
gás para substituição do carvão e em 
combinação com energias renováveis.

Or. en

Alteração 167
Adam Jarubas, Jan Olbrycht

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção de 
cogeração de gás natural de alta 
eficiência em combinação com o 
aquecimento urbano;

Or. en

Alteração 168
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 169
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

A transição do carvão para o gás é economicamente eficiente, traz vantagens ambientais 
mensuráveis e permite uma fácil retenção dos trabalhadores.
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Alteração 170
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo – 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.

Or. en

Alteração 171
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo – 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.

Or. en

Alteração 172
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos em projetos que não 
respeitem as normas de saúde e 
segurança no trabalho; 

Or. en

Alteração 173
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

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

Texto da Comissão Alteração

Atividades ou investimentos suscetíveis de 
prejudicar o desenvolvimento e a 
utilização de alternativas hipocarbónicas 
e de levar a um bloqueio dos ativos que 
comprometa o objetivo da neutralidade 
climática, tendo em conta o ciclo de vida 
desses ativos.

Or. en

Alteração 174
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 175
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Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não é concedido financiamento da União 
para as atividades relacionadas com a 
programação de novas operações de 
extração de combustíveis fósseis ou de 
produção de turfa, incluindo a reabertura 
de instalações de extração 
temporariamente desativadas na região 
NUTS 2 em que o território se situa, 
durante o período de vigência do 
programa.

Or. en

Alteração 176
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Atividades ou investimentos incompatíveis 
com o princípio da não maleficência e 
com a taxonomia da UE para o 
financiamento sustentável.

Or. en

Justificação

A referência à taxonomia da UE para o financiamento sustentável facilita a coerência das 
políticas. A referência à taxonomia da UE para o financiamento sustentável facilita a 
coerência das políticas.

Alteração 177
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – primeiro parágrafo-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Atividades ou investimentos que corram 
um risco acrescido de inviabilidade a 
longo prazo e de dependência de subsídios 
para funcionar após a expansão inicial.

Or. en

Alteração 178
Erik Bergkvist

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

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 
mais programas específicos, caso tal se 
justifique com base em circunstâncias 
objetivas.

A programação dos recursos do FTJ deve 
estar em conformidade com o artigo 6.º do 
RDC e deve garantir o envolvimento 
direto das autoridades dos territórios em 
causa a nível NUTS 2 ou NUTS 3, 
nomeadamente através da afetação de 
recursos por via de programas regionais, 
caso existam, ou da exploração dos 
instrumentos territoriais integrados 
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previstos nos artigos 22.º a 28.º do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

Or. en

Alteração 179
Hélène Laporte

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

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 pelos 
Estados-Membros 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.

Or. fr

Alteração 180
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

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. A Comissão 
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limita a 50 % a dotação nacional dos 
Estados-Membros que ainda não 
assumiram o compromisso de alcançar 
um objetivo nacional de neutralidade 
climática até 2050; os restantes 50 % 
serão disponibilizados a esses 
Estados-Membros quando adotarem o 
referido objetivo.

Or. en

Alteração 181
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 182
Erik Bergkvist

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em A Comissão só aprova um programa em 
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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.

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 
pertinentes.

Or. en

Alteração 183
Hélène Laporte

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

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.

Os Estados-Membros só aprovam 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.

Or. fr

Alteração 184
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

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

Texto da Comissão Alteração

Para os Estados-Membros que ainda não 
se comprometeram a atingir o objetivo da 
UE de neutralidade climática até 2050, o 
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acesso ao Fundo para uma Transição 
Justa será limitado a 50 % da sua dotação 
nacional («parte não congelada»), sendo 
os restantes 50 % disponibilizados assim 
que esse compromisso seja assumido 
(«parte congelada»). Neste caso, as 
regiões que se comprometam a aplicar 
este objetivo devem obter acesso 
prioritário à parte não congelada da 
dotação nacional.

Or. en

Alteração 185
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 186
Erik Bergkvist

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

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

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e os recursos voluntariamente transferidos 
em conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ 
transferidos para a prioridade do FTJ não 
deve exceder 60 % do montante do apoio 
do FTJ a essa prioridade. A transferência 
deve ser efetuada sem prejuízo da 
garantia de financiamento suficiente para 
as prioridades ao abrigo do FEDER e do 
FSE+. Os recursos transferidos do 
FEDER ou do FSE+ não podem, em caso 
algum, exceder 20 % da respetiva dotação 
do FEDER e do FSE+ para o Estado-
Membro em causa.

Or. en

Justificação

Alteração 187
Peter Liese

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. 
A transferência de verbas do FEDER e do 
FSE+ para o FTJ tem de ser excluída.
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Or. en

Justificação

Uma acumulação de fundos do FTJ com fundos do FEDER ou do FSE+ não faz sentido, uma 
vez que os fundos do FEDER e do FSE+ podem fazer falta noutro local. Em algumas regiões, 
o regulamento proposto significativa que quase todo o financiamento do FEDER ou do FSE+ 
seria canalizado exclusivamente para as regiões beneficiárias do FTJ para além do 
financiamento do FTJ. Em vez disso, deve ficar ao critério de cada Estado-Membro ou região 
decidir se o financiamento do FEDER ou do FSE+ será utilizado.

Alteração 188
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os novos 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].

Or. en

Alteração 189
Adam Jarubas

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 190
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos financiados pelo FTJ 
que contribuam para o seu objetivo 
específico podem receber financiamento 
até 75 % dos custos assumidos.

Or. pl

Justificação

As orientações do Banco Europeu de Investimento também podem ser aplicadas no que diz 
respeito ao FTJ.

Alteração 191
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 

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

um ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 868/2014 da Comissão17, ou suas 
partes, em conformidade com o modelo 
constante do anexo II. Esses territórios têm 
de ser os mais afetados negativamente com 
base nos impactos económicos e sociais 
resultantes da transição, nomeadamente no 
que diz respeito às perdas de emprego 
esperadas na produção e utilização de 
combustíveis fósseis e às necessidades 
decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa. Devem ser utilizados 
critérios objetivos e transparentes para 
designar as zonas beneficiárias e definir a 
distribuição do financiamento entre elas. 
Os planos de transição justa devem 
garantir a coerência com os documentos 
estratégicos pertinentes, nomeadamente 
as estratégias de especialização inteligente 
(S3), de preferência as que definem o 
quadro de prioridades e os processos de 
execução, os PNEC e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, bem como as estratégias 
regionais e locais existentes.

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

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

Or. en

Alteração 192
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, 
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Moritz Körner, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en
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Alteração 193
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en
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Alteração 194
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, incluindo uma data exata para o 
abandono progressivo de todos os 
combustíveis fósseis, assim como uma 
data anterior a 2030 para o abandono 
progressivo do carvão, e um calendário 
preciso que inclua os objetivos 
intermédios até 2030 para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

Or. en

Alteração 195
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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 

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico, ambiental e a 
nível do mercado de trabalho, assim como 
os benefícios conexos, particularmente em 
termos de saúde e bem-estar, da transição 
para uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
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atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
bem como a potencial criação de 
emprego, outras consequências sociais, as 
necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transição para as emissões nulas, ao 
abandono da utilização de combustíveis 
fósseis ou ao encerramento de atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa nesses territórios;

Or. en

Alteração 196
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 197
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais e com as 
estratégias conexas da União (o Pacto 
Ecológico Europeu e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais), bem como com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas e com uma avaliação 
pormenorizada do impacto de género das 
ações previstas;

Or. en

Alteração 198
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Uma avaliação das oportunidades 
de transição para os territórios em causa e 
as pessoas que aí vivem, acompanhada de 
uma descrição do tipo de operações 
previstas, incluindo as políticas do 
mercado de trabalho e em matéria de 
competências que deverão ter um papel 
ativo na promoção e no apoio ao emprego 
e à criação de postos de trabalho, e do seu 
contributo esperado para transformar os 
desafios da transição em oportunidades 
para a região e as pessoas que nela vivem;

Or. en

Alteração 199
Hélène Laporte
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

h-A) A atribuição do FTJ é 
subordinada à manutenção do emprego 
no Estado-Membro no qual a empresa 
está instalada;

Or. fr

Alteração 200
Erik Bergkvist

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.

Or. en

Alteração 201
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 202
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A preparação e a execução dos 
planos territoriais de transição justa 
envolvem os parceiros relevantes em 
conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC] e as partes 
interessadas pertinentes ao nível 
geográfico dos territórios afetados a que 
se refere o n.º 1 do presente artigo, numa 
abordagem ascendente.

Or. en

Alteração 203
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

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].

Or. en

Alteração 204
Adam Jarubas

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

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, 
sempre que possível, 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.

Or. en

Alteração 205
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 206
Erik Bergkvist

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 

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 
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contar da [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

indeterminado a contar da [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 207
Erik Bergkvist

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.

Or. en

Alteração 208
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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.

Or. en

Alteração 209
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Anexo I – primeiro parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para cada Estado-Membro, a dotação 
financeira é determinada seguindo estas 
etapas:

Para cada Estado-Membro, a dotação 
financeira é determinada seguindo estas 
etapas: Um montante de 6,5 mil milhões 
de EUR de recursos do Fundo para uma 
Transição Justa é partilhado entre os 
Estados-Membros do seguinte modo:

Or. en

Justificação

A maior parte dos recursos do FTJ, ou seja, 6,5 mil milhões de EUR, deve ser afetada de 
acordo com o método de cálculo proposto pela Comissão. Os mil milhões de EUR restantes, 
contudo, devem ser canalizados para os Estados-Membros que se anteciparam na realização 
dos objetivos e que tenham alcançado, até 2017, uma redução significativa das suas emissões 
de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 30 %, superando em 150 % o objetivo da 
UE2020 de 20 %.

Alteração 210
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Anexo I – primeiro parágrafo – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
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emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho28, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49 %),

emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho28, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
25 %),

_________________ _________________
28 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. pl

Justificação

O setor que será afetado em primeiro lugar e de forma mais acentuada pela transformação 
energética é o setor da extração do carvão e da lenhite. O debate sobre uma transição justa 
começou com a situação difícil enfrentada por este setor. O emprego neste setor deve, pois, 
ser considerado como o critério mais importante para a afetação de apoio.

Alteração 211
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) emprego na extração de carvão e 
lenhite (ponderação de 49 %),

Or. pl
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Justificação

O setor que será afetado em primeiro lugar e de forma mais acentuada pela transformação 
energética é o setor da extração do carvão e da lenhite. O debate sobre uma transição justa 
começou com a situação difícil enfrentada por este setor. O emprego neste setor deve, pois, 
ser considerado como o critério mais importante para a afetação de apoio.

Alteração 212
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Anexo I – primeiro parágrafo – 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;

Suprimido

Or. pl

Justificação

A restrição acima referida significa que um país que tenha 56 % de todos os empregos de 
extração de carvão e lenhite da UE no seu conjunto pode receber, no máximo, 27 % do 
montante total do FTJ. Por esse motivo, esta restrição deve ser considerada como injusta e 
deve ser abolida.

Alteração 213
Adam Jarubas

Proposta de regulamento
Anexo I – primeiro parágrafo – 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 

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 2 mil 
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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;

milhões de EUR ou 30 % do orçamento 
total do Fundo, consoante o que for mais 
elevado. Os montantes superiores a 2 mil 
milhões de EUR ou 30 % do orçamento 
total do Fundo por Estado-Membro são 
redistribuídos proporcionalmente pelas 
dotações de todos os outros Estados-
Membros. As quotas dos Estados-Membros 
são recalculadas em conformidade;

Or. en

Alteração 214
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Proposta de regulamento
Anexo I – primeiro parágrafo – 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 mais de 27 % da dotação total. Os 
montantes superiores ao limiar de 27 % 
por Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Or. en

Alteração 215
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

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

Texto da Comissão Alteração
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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 5 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 5 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;

Or. en

Alteração 216
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Metade da dotação nacional está 
subordinada ao compromisso dos 
Estados-Membros para com o objetivo da 
UE de neutralidade climática até 2050. O 
restante deve ser colocado numa reserva 
até que o Estado-Membro em questão 
assuma este compromisso. Nesse caso, as 
regiões do Estado-Membro em questão 
que se comprometam a aplicar o objetivo 
da UE de neutralidade climática até 2050 
devem obter acesso privilegiado aos 
fundos.

Or. en

Alteração 217
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – primeiro parágrafo – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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c) As quotas dos Estados-Membros 
resultantes da aplicação da alínea b) são 
ajustadas da forma negativa ou positiva por 
um coeficiente de 1,5 vezes a diferença do 
RNB per capita desse Estado-Membro em 
2015-2017 (medido em paridades de poder 
de compra), seja essa diferença positiva ou 
negativa em relação à média do RNB per 
capita dos Estados-Membros da UE-27 
(média expressa em 100 %).

c) As quotas dos Estados-Membros 
resultantes da aplicação da alínea b) são 
ajustadas da forma negativa ou positiva por 
um coeficiente de 1,5 vezes a diferença do 
RNB per capita desse Estado-Membro em 
2015-2017 (medido em paridades de poder 
de compra), seja essa diferença positiva ou 
negativa em relação à média do RNB per 
capita dos Estados-Membros da UE-27 
(média expressa em 100 %) (ponderação 
de 75 %) e por um coeficiente 1,5 vezes a 
diferença do aumento da percentagem de 
energias renováveis desse Estado-Membro 
no consumo de energia final bruto entre 
2008 e 2018, seja essa diferença positiva 
ou negativa em relação à média das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
instalações industriais per capita dos 
Estados-Membros da UE-27 (média 
expressa em 100 %) (ponderação de 
25 %).

Or. en

Alteração 218
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os mil milhões de EUR restantes dos 
recursos do Fundo para uma Transição 
Justa devem servir de mecanismo de 
compensação para os Estados-Membros 
que tenham alcançado uma redução de, 
pelo menos, 30 % das emissões de gases 
com efeito de estufa até 2017 com base 
nos seus inventários nacionais em 
comparação com os níveis de emissões de 
1990, superando assim o objetivo de 
redução das emissões da UE para 2020 
em, pelo menos, 150 %. Os mil milhões de 
EUR são partilhados entre esses 
Estados-Membros com base no rácio das 
suas emissões de gases com efeito de 
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estufa de 2017.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não tem em conta esforços anteriores de redução das emissões, 
afetando uma percentagem inferior dos recursos aos Estados-Membros que se anteciparam 
na realização deste objetivo. Além disso, favorece os Estados-Membros que não 
apresentaram estes resultados. Ao introduzir um mecanismo de compensação, a presente 
alteração visa reequilibrar esta característica bastante injusta da proposta. O mecanismo de 
compensação proporcionaria recursos suplementares a nove Estados-Membros, oito dos 
quais estão entre os mais pobres da UE.


