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Amendamentul 9
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 10
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 11
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 12
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 13
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice, 
ecologice și sociale încă de la început și să 
utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative; 
asigurând că investițiile sunt canalizate 
către activități economice care determină 
cel mai mare impact de mediu pozitiv și 
oferă economiilor locale o viziune pe 
termen lung viabilă și perspective de 
ocupare a forței de muncă adaptate 
exigențelor viitorului. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință.

Or. en

Amendamentul 15
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) FTJ trebuie să fie un mecanism de 
sprijin și ajutor financiar inclusiv pentru 
țările și regiunile virtuoase care au depus 
deja eforturi considerabile în anii 
precedenți în vederea realizării unei 
tranziții energetice mai durabile și a 
neutralității climatice a UE;

Or. it

Amendamentul 16
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 4



PE650.648v02-00 8/130 AM\1205691RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, mobilizarea a cel 
puțin 1 000 de miliarde EUR pentru a 
sprijini investițiile sustenabile în 
următoarea decadă din bugetul UE și 
instrumentele asociate, un Mecanism 
pentru o tranziție justă dedicat unei 
tranziții verzi juste și echitabile din punct 
de vedere social, mobilizând cel puțin 100 
de miliarde EUR, trebuie îndeosebi să 
sprijine lucrătorii și cetățenii din regiunile 
afectate de tranziție, venind în 
completarea acțiunilor de tranziție verde 
aferente programelor relevante din CFM 
2021-2027. Acest mecanism trebuie să 
contribuie la abordarea consecințelor 
sociale și economice, în special pentru 
lucrătorii afectați pe parcursul procesului, 
către neutralitatea climatică a Uniunii prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei și al 
obiectivelor sociale la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 17
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\1205691RO.docx 9/130 PE650.648v02-00

RO

climatică a Uniunii prin punerea la un loc 
a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale 
la nivel regional.

climatică a Uniunii.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii până în 2050 prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei și al 
obiectivelor sociale la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 19
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 

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

pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este nu numai de a atenua efectele 
negative ale tranziției climatice, ci și de a 
crea și de a consolida viitoarele efecte 
pozitive, oferind sprijin pentru cele mai 
afectate teritorii, precum și pentru 
persoanele care locuiesc în aceste 
teritorii, în special, lucrătorii vizați. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la facilitarea și 
catalizarea tranziției prin crearea de noi 
oportunități durabile de angajare, prin 
atenuarea consecințelor sociale negative 
și prin finanțarea diversificării, 
durabilității și modernizării economiei 
locale. Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 20
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 

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

repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați, precum și de a contribui la 
realizarea unei tranziții echitabile către 
neutralitatea climatică până în 2050. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la atenuarea 
impactului tranziției prin finanțarea 
diversificării și a modernizării economiei 
locale și prin atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă. 
Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 22
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Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 23
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Punerea în aplicare a sprijinului și 
finanțării din partea Uniunii prin 
intermediul FTJ garantează că toate 
proiectele eligibile din fiecare stat 
membru sunt în coerență cu 
responsabilitatea tuturor statelor membre 
de a realiza neutralitatea climatică la 
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nivel național până în 2050, susținută în 
rezoluția Parlamentului European 
(2019/2930(RSP) și de Consiliul 
European (EUCO 29/19);

Or. en

Amendamentul 24
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Având în vedere pandemia de COVID 19 
și ținând seama de impactul de amploare 
asupra economiilor statelor membre, 
următorul CFM și Planul de redresare 
pentru Europa ar trebui să implice, de 
asemenea, o creștere a sumei alocate 
pentru FTJ și o nouă metodă de alocare 
adaptată la noul cadru și, în consecință, 
la noile modificări; subliniază că o astfel 
de creștere ar demonstra angajamentul 
UE de a realiza redresarea economică 
printr-o dezvoltare durabilă.

Or. en
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Amendamentul 25
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele transferate 
din FEDR și FSE+ vor contribui integral la 
atingerea acestui obiectiv.

Or. fr

Amendamentul 26
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 

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

sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv și la facilitarea tranziției verzi, 
contribuind totodată pe deplin la crearea 
de noi locuri de muncă de înaltă calitate, 
la o creștere economică durabilă 
favorabilă incluziunii și la dezvoltarea 
regională.

Or. en

Amendamentul 27
Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
pot contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 31
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În actualul context al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 în 
domeniul sănătății, marcat de o explozie a 
gradului de îndatorare a statelor membre, 
este esențial ca instituirea FTJ să nu aibă 
niciun impact asupra bugetului. De aceea, 
acesta ar trebui să fie finanțat integral din 
resurse deja existente, prin realocarea 
unei părți din bugetul dedicat politicii de 
coeziune.

Or. fr

Amendamentul 32
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pe baza orientărilor Băncii 
Europene de Investiții, finanțarea ar 
trebui să fie permisă pentru cel mult 75 % 
din costurile asumate ale unui proiect 
sprijinit prin FTJ.

Or. pl
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Amendamentul 33
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 34
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune și să se adauge 
la propunerea Comisiei privind politica de 
coeziune în CFM 2021-2027. 
Contribuțiile voluntare transferate de la 
FEDR și FSE+ la FTJ nu depășesc 60 % 
din valoarea sprijinului din partea FTJ. 
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Acestea nu afectează rolul principal al 
politicii de coeziune și nu pot depăși 20 % 
din resursele alocate inițial unui stat 
membru pentru FEDR și FSE+.

Or. en

Justificare

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendamentul 36
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să fie 
complementare resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, fără a aduce 
atingere altor obiective ale politicii de 
coeziune și alocării financiare 
programate pentru alte obiective în cadrul 
FEDR și FSE+;

Or. en

Amendamentul 37
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, precum și a 
investițiilor naționale și regionale și a 
capitalului privat și nu trebuie în niciun 
caz să înlocuiască aceste investiții.

Or. en

Amendamentul 38
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea celor din cadrul politicii de 
coeziune, fără a reduce în niciun fel 
resursele disponibile ale acestora;

Or. it

Justificare

Alocările financiare destinate FTJ ar trebui să se adauge alocărilor disponibile în cadrul 
politicilor de coeziune, care nu ar trebui în niciun fel să aibă de suferit sau să fie reduse.

Amendamentul 39
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune și să provină 
din fondurile UE existente.
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Or. sv

Amendamentul 40
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
climatice, iar politica de coeziune poate 
sprijini aceste eforturi.

Or. en

Amendamentul 41
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pe lângă pachetul financiar 
stabilit la articolul 3 alineatul (2), 
resursele pentru FTJ pot fi majorate prin 
resurse suplimentare alocate în bugetul 
Uniunii de către autoritatea bugetară în 
cadrul procedurii bugetare anuale. În 
plus, pachetul financiar pentru FTJ poate 
fi majorat prin contribuții suplimentare 
din partea statelor membre și prin alte 
resurse, în conformitate cu actul de bază 
aplicabil, și constituie venituri alocate 
externe în plus față de cazurile enumerate 
la articolul 21 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 42
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Tranziția justă ar trebui să fie o 
abordare de politică orizontală în noul 
CFM 2021-2027 și, astfel, să fie suficient 
finanțată. FTJ nu ar trebui considerat 
drept un instrument de finanțare de sine 
stătător, ci ar trebui să fie complementar 
altor scheme de finanțare care asigură o 
tranziție echitabilă pentru toți la 
neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 43
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili, pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau pe fabricarea unor 
produse incompatibile cu obiectivul 
neutralității climatice, care trebuie 
eliminate treptat sau care trebuie să se 
adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
mijloacele financiare necesare în acest 
scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere 
toate statele membre, dar distribuirea 
mijloacelor sale financiare trebuie să 
reflecte capacitatea statelor membre de a 
finanța investițiile necesare pentru a realiza 
neutralitatea climatică până în 2050.

Or. en

Amendamentul 45
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. FTJ trebuie să acopere toate 
statele membre, iar distribuirea mijloacelor 
sale financiare trebuie să se realizeze în 
funcție de contribuția plătită de fiecare 
stat membru la bugetul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 46
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 47
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 48
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 

eliminat
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disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective.

Or. fr

Amendamentul 49
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 

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

mediu și lung, ținând seama de toate 
obiectivele Pilonului european al 
drepturilor sociale și ale Pactului ecologic 
european, protejând, menținând și 
consolidând capitalul natural al Uniunii 
și îmbunătățind sănătatea și bunăstarea 
în raport cu riscurile și impacturile legate 
de mediu. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, neutră din punct de vedere 
climatic și circulară până cel târziu în 
2050. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă, gaz, petrol și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili, sprijinul trebuie 
să fie puternic condiționat de încetarea 
treptată a activității și ar trebui să se 
concentreze pe crearea de locuri de 
muncă și sporirea rezilienței economiei 
locale pentru a face față potențialelor 
pierderi de locuri de muncă. În ceea ce 
privește transformarea sectoarelor cu 
niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect 
de seră, sprijinul trebuie să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, a inovării la locul de muncă, a 
unor procese sau produse care să ducă la o 
reducere semnificativă a emisiilor, în 
conformitate cu obiectivele UE pentru 
2030 privind clima și cu obiectivul 
neutralității climatice a UE până în 205013, 
menținând și îmbunătățind în același timp 
gradul de ocupare a forței de muncă și 
evitând degradarea mediului. Este necesar 
să se acorde o atenție deosebită punerii în 
aplicare a principiului „eficiența 
energetică pe primul loc” în toate deciziile 
de investiții, precum și sectoarelor 
ecologice, cum ar fi sursele de energie 
regenerabile sau orice alte sectoare care 
sprijină, promovează și stimulează 
eficiența resurselor și economia circulară, 
precum și în cele care consolidează 
inovarea și cercetarea în domeniul 
tehnologiilor avansate și sustenabile, 
precum și în domeniul digitalizării și al 
conectivității. Aceste măsuri ar trebui să 
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sporească crearea de locuri de muncă 
ecologice, durabile și decente, să atenueze 
consecințele sociale negative și să 
accelereze tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară până cel târziu în 2050.

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

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

Or. en

Amendamentul 51
Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
Sprijinul ar trebui să fie, de asemenea, 
disponibil pentru sectoarele și locurile de 
muncă indirecte, care depind de lanțurile 
valorice ale combustibililor fosili și de 
procesele industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră, de exemplu pentru 
recalificarea lucrătorilor. De asemenea, 
este necesar să se acorde o atenție 
deosebită activităților care consolidează 
inovarea și cercetarea în domeniul 
tehnologiilor avansate și sustenabile, 
precum și în domeniul digitalizării și al 
conectivității, cu condiția ca aceste măsuri 
să contribuie la atenuarea efectelor 
negative ale tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară.

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

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

Or. en
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Amendamentul 52
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

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

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

Or. en

Justificare

Referirea la Taxonomia UE pentru finanțe sustenabile facilitează coerența politicilor și a 
cheltuielilor bugetare ale UE.

Amendamentul 53
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui să fie, de asemenea, 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
proiecte sociale și din domeniul educației, 
al sănătății și al culturii, în special în 
regiunile care depind de o economie cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon și care 
sunt afectate de tranziția structurală către 
o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon. Inegalitatea 
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de șanse din regiunile eligibile afectează 
în special accesul la educație, cultură, 
comunitate, sănătate și servicii sociale. 
Dezvoltarea unei comunități locale 
puternice, precum și integrarea 
grupurilor vulnerabile în societate fără 
discriminare pot spori oportunitățile 
economice și pot asigura o tranziție 
echitabilă pentru toți. Acest lucru ar 
contribui la asigurarea faptului că 
persoanele care locuiesc în regiuni aflate 
în tranziție, inclusiv cele active în 
economia socială, care sunt esențiale 
pentru dezvoltarea economică locală și 
economia socială de piață, au acces la 
servicii publice de înaltă calitate și servicii 
de interes general, pentru a susține o 
tranziție echitabilă din punct de vedere 
social, care nu lasă pe nimeni în urmă.

Or. en

Amendamentul 54
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul pentru o tranziție 
justă are drept scop să faciliteze 
reconversia regiunilor, care sunt 
dependente de energia produsă pe bază de 
combustibili fosili și a căror dezvoltare se 
bazează pe activități care au un impact 
asupra mediului. Încă de la sfârșitul 
secolului al XX-lea, concurența 
internațională a provocat o 
dezindustrializare la nivelul a numeroase 
piețe ale forței de muncă din Uniune. 
Fiind obligate să inițieze un proces de 
reconversie pe care nu l-au finalizat încă, 
aceste regiuni merită, de asemenea, să 
beneficieze de acest mecanism. Prin 
urmare, ar trebui ca orice proiect care 
vizează finalizarea reconversiei regiunilor 
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cele mai afectate de dezindustrializare, în 
special a fostelor bazine miniere, să poată 
fi eligibil pentru sprijinul acordat de FTJ.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Fondul pentru o tranziție justă ar 
trebui să sprijine activitățile și utilizarea 
de tehnologii care sunt viabile pe termen 
lung și nu va depinde de subvenții pentru 
a funcționa după o fază de extindere 
inițială. Activitățile sprijinite nu ar trebui 
să împiedice dezvoltarea și utilizarea de 
alternative cu emisii scăzute de carbon și 
să conducă la o blocare în active 
incompatibile cu obiectivul neutralității 
climatice, ținând seama de ciclul lor de 
viață.

Or. en

Amendamentul 56
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a proteja grupurile de 
persoane care sunt cele mai susceptibile 
de a solicita sprijin pentru a realiza 
tranziția climatică, FTJ trebuie să acopere, 
de asemenea, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor afectați, acordând o atenție 
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asistența pentru căutarea unui loc de 
muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii.

deosebită celor mai vulnerabile persoane, 
astfel cum sunt definite în [Regulamentul 
FSE +], pentru a le ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, atingând 
obiectivul echilibrului de gen în toate 
sectoarele, precum și oferind politici 
active privind piața forței de muncă și 
privind competențele, care să vizeze 
sectoare și locuri de muncă orientate spre 
viitor, asistență pentru cei afectați de 
tranziție și asistență pentru toate 
categoriile de persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, și asigurând accesul 
egal pentru toate grupurile de persoane, 
fără discriminare, și incluziunea lor activă 
pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 57
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii. Crearea unui efect net de 
ocupare a forței de muncă cu locuri de 
muncă noi, de înaltă calitate ar trebuie să 
fie un obiectiv general al tranziției 
climatice și al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și FTJ.

Or. en
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Amendamentul 58
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, în 
special din cadrul grupurilor vulnerabile 
sau al celor afectate de sărăcia energetică, 
FTJ trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
evoluțiile digitale și la noi oportunități de 
angajare, precum și asistența pentru 
căutarea unui loc de muncă acordată 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă și incluziunea lor activă pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 59
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că implementarea 
priorităților finanțate din FTJ contribuie 
la respectarea și promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din TFUE. Evaluările au 
arătat importanța luării în considerare a 
obiectivelor referitoare la egalitatea de 
gen în toate dimensiunile sale și în toate 
etapele de pregătire, monitorizare, 
implementare și evaluare a programelor 
operaționale, la timp și în mod consecvent 
și, prin urmare, impun ca evaluările 
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impactului de gen, integrarea dimensiunii 
de gen în buget și monitorizarea 
rezultatelor dintr-o perspectivă de gen să 
facă parte din ciclul de programare.

Or. en

Amendamentul 60
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) FTJ are un rol important de jucat 
în atenuarea consecințelor sociale în 
afara economiei și nu ar trebui să fie un 
simplu instrument de investiții în afaceri. 
Tranziția poate fi dificilă pentru regiunile 
afectate și locuitorii acestora. Printre 
riscuri se numără nu numai pierderea de 
locuri de muncă, ci și pierderea de 
venituri fiscale locale, precum și migrarea 
lucrătorilor, care lasă în urmă tineri și 
persoane în vârstă și, poate, încetarea 
anumitor servicii (în special pentru 
mineri). Investițiile în infrastructura 
socială, pentru a asigura un nivel ridicat 
de servicii pentru populația din zonele 
afectate și pentru a contrabalansa 
pierderea de servicii, reprezintă, prin 
urmare, o componentă-cheie pentru 
asigurarea unei tranziții sociale 
echitabile, care nu lasă pe nimeni în 
urmă. Programarea FTJ ar trebui, în 
special, să ia măsuri pentru a preveni 
recesiunea și pentru a garanta că 
populația locală aprobă schimbarea și 
atenuează impacturile de gen ale acesteia, 
iar actorii comunităților locale și 
infrastructura legată de serviciile de 
sănătate, serviciile sociale și democrația 
locală beneficiază de îmbunătățiri.
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Amendamentul 61
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
teritoriilor care necesită sprijin 
suplimentar pentru realizarea tranziției, 
FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții 
productive, cu potențial de creare de 
locuri de muncă în IMM-uri ecologice și 
durabile. Investițiile productive trebuie 
înțelese ca investiții în active imobilizate 
sau necorporale ale întreprinderilor în 
vederea producerii de bunuri și servicii, 
contribuind astfel la formarea brută de 
capital și la locuri de muncă verzi, decente 
și durabile. Pentru alte întreprinderi decât 
IMM-urile, investițiile productive trebuie 
sprijinite numai dacă sunt necesare pentru 
atenuarea pierderilor de locuri de muncă 
generate de tranziție și dacă sprijină 
obiectivul general al FTJ, și anume de a 
accelera tranziția către o economie 
circulară, rezistentă la schimbările 
climatice, prin crearea sau sprijinirea 
adaptării unui număr semnificativ de 
locuri de muncă, și dacă nu conduc la o 
relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise cu condiția să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050 și să se situeze cu mult sub nivelul de 
referință relevant stabilit pentru alocarea cu 
titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului14 și cu condiția să ducă la 
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întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă decente și durabile. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, trebuie să 
fie durabilă și trebuie să fie în 
concordanță cu principiul „eficiența 
energetică pe primul loc”, excluzând orice 
investiții în infrastructura de combustibili 
fosili din domeniul de aplicare al FTJ. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne 
și politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Aceste investiții ar 
trebui să țină seama de principiul 
„poluatorul plătește” și să nu fie 
considerate drept o posibilitate pentru ca 
instalațiile industriale să vândă surplusul 
de certificate de emisii pentru propriul 
profit. Investițiile în tehnologiile orientate 
către combustibili fosili, precum captarea 
și stocarea dioxidului de carbon și 
îmbunătățirea performanței instalațiilor 
existente în ceea ce privește nivelul de 
emisii ar trebui, de asemenea, să fie 
excluse întrucât nu contribuie la 
atingerea obiectivului privind realizarea 
neutralității climatice până în 
2050. Pentru a proteja integritatea pieței 
interne și politica de coeziune, sprijinul 
acordat întreprinderilor trebuie să respecte 
normele Uniunii privind ajutoarele de stat, 
astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 
și 108 din TFUE și, în special, sprijinul 
acordat investițiilor productive ale altor 
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întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 63
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. Investițiile 
productive pentru întreprinderi ar trebui 
să nu denatureze concurența între 
întreprinderi.

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 

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

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

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii și de 

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

modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Amendamentul 65
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
având în vedere toate categoriile 
enumerate la articolul 107 alineatul (3) 
din TFUE.

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

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

Or. en

Justificare

Support to productive investment should be accessible for all the purposes listed under Article 
107(3) TFEU, including point (b) of Article 107(3) TFEU providing for the execution of an 
important project of common European interest, including transport infrastructure projects. 
Such flexibility will allow most affected areas to compensate the transition efforts by benefits 
resulting from better transport connectivity. In addition, productive investment in culture and 
heritage enabled under point (d) of Article 107(3) TFEU is an efficient way or repurposing 
industrial sites and using the old structures for creative industry purposes. Productive 
investment in other categories must be admissible under point (e) of Article 107(3) if 
compatible with the objectives of the transition plan.

Amendamentul 66
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive. Investițiile productive 
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Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 

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

Or. pl

Amendamentul 67
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat trebuie să fie flexibile în 
cazul în care regiunile eligibile aflate în 
tranziție vizează să atragă investiții 
private. La elaborarea noilor orientări, 
Comisia ar trebui, prin urmare, să țină 
seama totodată de problemele legate de 
schimbările structurale în regiunile vizate, 
în vederea asigurării faptului că regiunile 
respective beneficiază de suficientă 
flexibilitate pentru a-și desfășura 
proiectele într-un mod viabil din punct de 
vedere social și economic.

Or. en

Amendamentul 68
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Sunt necesare politici și strategii 
favorabile incluziunii, pentru a se evita o 
exacerbare a inegalităților în cursul 
procesului de tranziție justă. Promovarea 
coeziunii sociale ar trebui să constituie un 
principiu de bază în acordarea sprijinului 
din partea FTJ, promovând egalitatea 
dintre bărbați și femei, îmbunătățirea 
condițiilor pentru migranți și refugiați, 
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lucrători tineri și în vârstă și lucrători cu 
un nivel scăzut de calificare, precum și 
garantând că nicio categorie nu este 
uitată.

Or. en

Amendamentul 69
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) FTJ trebuie să sprijine 
întreprinderile în investițiile lor, în special 
IMM-urile. Pentru a se evita orice efect 
de balast, este esențial ca alocarea acestui 
sprijin să fie condiționată de menținerea 
locurilor de muncă pe teritoriul național 
și de absența delocalizării.

Or. fr

Amendamentul 70
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Sprijinul pentru investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile, acordat prin intermediul 
Fondului pentru o tranziție justă nu ar 
trebui să se limiteze la domeniile eligibile 
pentru ajutor de stat în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutoarele de stat în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. Din contră, 
normele privind ajutoarele de stat ar 
trebui să permită tuturor regiunilor care 
primesc asistență prin intermediul FTJ să 
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abordeze cu eficacitate amenințarea 
reprezentată de pierderile de locuri de 
muncă într-o etapă timpurie. Acest lucru 
ar trebui, de asemenea, asigurat prin 
adaptarea în consecință a 
Regulamentului general de exceptare pe 
categorii;

Or. en

Amendamentul 71
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Zonele cele mai afectate de 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic ar trebui să aibă 
posibilitatea să abordeze activ și cât mai 
curând posibil schimbările structurale 
asociate. Aceasta necesită ajustări ale 
legislației privind ajutoarele de state, de 
exemplu prin intermediul unei noi 
orientări a Comisiei Europene în temeiul 
articolului 107 alineatul (3) litera (b) sau 
(c) din TFUE, astfel încât să se asigure că 
ajutoarele sunt permise în temeiul 
normelor aplicabile, indiferent de statutul 
regiunilor sprijinite;

Or. en

Amendamentul 72
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

complementară din partea FEDR și a 
FSE+ nu trebuie să reducă în niciun fel 
alocările financiare prevăzute pentru 
atingerea obiectivelor acestor programe și 
ale politicilor de coeziune. Sumele 
transferate de la FEDR și FSE+ trebuie să 
fie în concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

Or. it

Amendamentul 74
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 75
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 76
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 

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

privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, statele 
membre, în strânsă cooperare cu 
autoritățile locale și regionale și cu 
partenerii sociali, ar trebui să programeze 
resursele FTJ în una sau mai multe 
priorități specifice din cadrul unui program 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională („FEDR”), de Fondul social 
european Plus („FSE+”) sau de Fondul de 
coeziune. Un program independent al 
FTJ ar putea fi elaborat în mod 
alternativ, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică această direcție de 
acțiune.

Or. en

Amendamentul 77
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 78
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 79
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(13a) În conformitate cu articolul 21a 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele FTJ pot fi consolidate printr-o 
finanțare complementară din partea 
FEDR și a FSE+. Sumele transferate de 
la FEDR și FSE+ trebuie să fie în 
concordanță cu tipurile de operațiuni 
prevăzute în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. Resursele FTJ pot fi 
consolidate de autoritatea bugetară în 
cadrul procedurii bugetare anuale.

Or. en

Justificare

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendamentul 80
Moritz Körner

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) subliniază că legislația europeană 
privind ajutoarele de stat trebuie să fie 
respectată în cadrul FTJ, cadrul actual 
privind ajutoarele de stat expirând în 
2020; solicită Comisiei ca, la elaborarea 
noului cadru, să ia în considerare 
problemele legate de schimbările 
structurale în regiunile carbonifere, 
asigurând astfel că regiunile carbonifere 
dispun de suficientă flexibilitate pentru a 
putea atenua consecințele sociale și 
economice ale eliminării treptate a 
producției de cărbune.
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Or. en

Amendamentul 81
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Implementarea resurselor FTJ 
reduce la minimum sarcina 
administrativă și costurile pentru 
beneficiarii fondului și pentru toți actorii 
implicați în concordanță cu măsurile de 
simplificare introduse de RDC.

Or. en

Amendamentul 82
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

la bunele practici în toate sectoarele 
afectate. În plus, planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă sunt consecvente 
cu strategiile teritoriale relevante, 
menționate la articolul [23] din 
Regulamentul UE [noul RDC], inclusiv 
strategiile de specializare inteligentă (S3), 
planurile naționale integrate privind 
energia și clima și Pilonul european al 
drepturilor sociale, pentru a contura și a 
implementa Fondul pentru o tranziție 
justă, cuprinzând o coordonare strategică 
a eforturilor locale, regionale, naționale și 
ale Uniunii de diversificare a economiilor 
regionale și asigurând totodată o tranziție 
justă și echitabilă.

Or. en

Amendamentul 83
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
și măsurabilă a unui proces de tranziție pe 
un teritoriu specific pentru a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic. În această privință, regiunile 
beneficiare din statele membre trebuie să 
elaboreze, împreună cu părțile interesate 
relevante, inclusiv cu societatea civilă și 
comunitățile locale vizate, și cu sprijinul 
Comisiei, planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care să detalieze procesul de 
tranziție, inclusiv măsurile de creare de 
locuri de muncă, investițiile în 
infrastructura socială locală, în 
conformitate cel puțin cu obiectivele 
planurilor lor naționale privind energia și 
clima, cu obiectivele de dezvoltare 
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lecțiile învățate și la bunele practici în 
toate sectoarele afectate.

durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și cu Pilonul european al drepturilor 
sociale. În acest scop, Comisia trebuie să 
înființeze o Platformă pentru o tranziție 
justă care să se bazeze pe platforma 
existentă pentru regiunile carbonifere în 
tranziție, pentru a permite schimburile 
bilaterale și multilaterale de experiență cu 
privire la lecțiile învățate și la bunele 
practici la nivelul tuturor actorilor și 
sectoarelor vizate. Platforma existentă ar 
trebui să fie utilizată pe deplin pentru a 
disemina cele mai bune practici în timpul 
etapei de planificare.

Or. en

Amendamentul 84
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Respectarea și aderarea la valorile 
fundamentale ale Uniunii, precum 
principiul statului de drept, ar trebui să 
fie obligatorii pentru primirea oricărui 
sprijin financiar de la bugetul UE, 
inclusiv FTJ. Statele membre care 
beneficiază de FTJ ar trebui să se 
angajeze să atingă ținta UE privind 
neutralitatea climatică până în 
2050.Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie neutră 
din punct de vedere climatic. În această 
privință, statele membre trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă care să 
detalieze procesul de tranziție, în 
conformitate cu planurile naționale privind 
energia și clima. În acest scop, Comisia 
trebuie să înființeze o Platformă pentru o 
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tranziție justă care să se bazeze pe 
platforma existentă pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

Or. en

Amendamentul 85
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 86
Victor Negrescu

Propunere de regulament
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Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

scop, Comisia trebuie să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Toate statele membre ar trebui să 
susțină obiectivul UE privind 
neutralitatea climatică până în 2050, 
pentru a asigura succesul tranziției 
ecologice. Statele membre care nu și-au 
asumat încă angajamente cu privire la 
punerea în aplicare a acestui obiectiv ar 
trebui să primească numai un acces 
parțial la alocarea națională în cadrul 
FTJ, până la asumarea angajamentelor 
respective. Într-un astfel de caz, ar trebui 
favorizate regiunile din aceste state 
membre, care se angajează să 
implementeze acest obiectiv.

Or. en

Amendamentul 89
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a asigura eficacitatea pe 
termen lung și efectele pozitive ale 
tranziției și ale FTJ, colectarea datelor de 
către Comisie va fi necesară pentru a 
anticipa mai bine competențele necesare 
în toate sectoarele și în industrie pentru 
adaptarea la schimbările impuse de o 
nouă economie verde și, în special, pentru 
a prezenta modele privind efectele pe care 
scenariile de decarbonizare le pot avea 
asupra ocupării forței de muncă. Datele 
ar trebui publicate defalcate în funcție de 
gen.

Or. en

Amendamentul 90
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 

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

cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Planurile ar trebui să detalieze sinergiile 
și complementaritățile cu alte programe 
ale Uniunii și piloni ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă și, după caz, cu 
Fondul pentru modernizare, pentru a 
răspunde nevoilor identificate în materie 
de dezvoltare. Numai investițiile conforme 
cu planurile de tranziție trebuie să 
primească sprijin financiar din partea FTJ. 
Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 91
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 
sau să facă parte din acestea. Planurile 
trebuie să detalieze provocările și nevoile 
acestor teritorii și să identifice tipul de 
operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 

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

de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 92
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune acolo 
unde este cazul sau FTJ, după caz) care 
sunt aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 93
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să 
favorizeze adoptarea unor strategii 
ascendente în cadrul elaborării și 
implementării planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă, asigurând 
participarea activă a autorităților publice 
relevante, a partenerilor economici și 
sociali din toate sectoarele de activitate și 
a altor părți interesate relevante ale 
societății civile. Pentru o acțiune eficace 
la nivel local, părțile interesate de la 
nivelul teritoriilor afectate ar trebui, 
atunci când este fezabil, să se implice 
activ în elaborarea planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 94
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 95
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui să ofere, la 
cererea statelor membre, asistență tehnică 
în cazul în care acestea nu dispun de 
capacitatea administrativă necesară sau 
se confruntă cu dificultăți în elaborarea 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă.

Or. en

Amendamentul 96
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 

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

proporționalității și cu Regulamentul (UE) 
.../... [noul RDC], trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

Or. en

Amendamentul 97
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 99
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Întrucât procesul semestrului 
european are un impact asupra 
programării FTJ, autoritățile locale și 
regionale sunt implicate efectiv ca 
parteneri-cheie în dialogul din cadrul 
semestrului european. Această implicare 
sporită a autorităților locale și regionale 
în cadrul semestrului european va 
contribui la o mai bună integrare a 
parteneriatelor aferente politicii de 
coeziune și a guvernanței multilaterale în 
coordonarea politicilor economice.

Or. en

Amendamentul 100
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, este necesar să se 
confere Comisiei competențe delegate 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
alocărilor disponibile pentru fiecare stat 
membru în conformitate cu anexa I. O 
metodă de alocare revizuită, care să țină 
seama mai bine de alte sectoare afectate 
direct sau indirect de tranziție, ar trebui 
să însoțească o creștere semnificativă a 
resurselor FTJ.
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Or. en

Amendamentul 101
Margarida Marques

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Metoda de alocare a resurselor 
FTJ detaliată în anexa I ar trebui să 
asigure că investițiile și măsurile realizate 
anterior de statele membre și de regiuni 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră sunt recunoscute și luate în 
considerare în mod corespunzător. Este 
esențial ca UE să ocupe în continuare 
poziția de lider în tranziția verde justă și 
echitabilă din punct de vedere social 
pentru implementarea Acordului de la 
Paris și către economii neutre din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon, oferind 
sprijin adaptat statelor membre și 
regiunilor acestora care au demarat deja 
investițiile în tranziție.

Or. en

Amendamentul 102
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin grupurilor de 
persoane și teritoriilor care necesită sprijin 
suplimentar pentru a realiza tranziția 
către o economie a Uniunii bazată în 
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punct de vedere climatic până în 2050. totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei, 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și pentru a 
transforma provocările în oportunități, în 
special în ceea ce privește crearea de noi 
locuri de muncă verzi, decente și durabile, 
precum și perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, educația și formarea, pentru 
a promova un nou model economic care 
să ofere prosperitate și bunăstare, 
reducând în același timp efectele negative 
asupra climei și a mediului.

Or. en

Amendamentul 103
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice 
majore aferente procesului de tranziție 
către o economie a Uniunii neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050. 
Sprijinul este, de asemenea, oferit cel 
puțin tuturor teritoriilor carbonifere din 
UE, unde cărbunele este încă exploatat, 
precum și teritoriilor unde au loc 
schimbări structurale importante după 
încetarea treptată a activităților de 
minerit.

Or. en

Amendamentul 104
Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”).

Or. fr

Amendamentul 105
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 106
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 

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

pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice și 
geografice majore aferente procesului de 
tranziție către o economie a Uniunii neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 107
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 108
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, 
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respectând și sprijinind obiectivele 
generale ale Pactului verde european și, 
în special, obiectivul Uniunii privind 
neutralitatea climatică, astfel cum este 
definit în Legea europeană a climei, 
pentru a aborda provocările legate de 
schimbările climatice și de mediu, 
asigurând, în același timp, o tranziție 
echitabilă care să nu lase pe nimeni în 
urmă. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
prevăzute la articolul 4 alineatele (2a)-
(2d).

Or. en

Amendamentul 109
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre și, 
în principal, în regiunile care depind în 
mare măsură de mineritul de cărbune și 
lignit și de arderea acestora.

Or. pl

Justificare

Primul și cel mai afectat de transformarea energetică va fi sectorul mineritului de cărbune și 
lignit. Dezbaterea privind o tranziție justă a început cu situația dificilă cu care se confruntă 
acest sector. Prin urmare, ocuparea forței de muncă din acest sector ar trebui considerată ca 
fiind cel mai important criteriu în alocarea sprijinului.

Amendamentul 110
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 18,75 miliarde 
EUR la prețurile din 2018. Suma FTJ 
poate fi majorată pentru perioada 2021-
2027 atunci când se consideră adecvat, 
dacă este cazul, cu resurse suplimentare 
alocate în bugetul Uniunii, de către 
autoritatea bugetară în cadrul procedurii 
bugetare anuale. În plus, pachetul 
financiar pentru FTJ poate fi majorat 
prin contribuții suplimentare din partea 
statelor membre, precum și cu alte resurse 
în conformitate cu actul de bază aplicabil, 
care constituie venituri alocate externe în 
plus față de cazurile enumerate la 
articolul 21 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Justificare

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendamentul 111
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 

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

economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, după cum este necesar, cu 
resurse suplimentare alocate în bugetul 
Uniunii, precum și cu alte resurse în 
conformitate cu actul de bază aplicabil. 
FTJ nu se finanțează în detrimentul 
resurselor alocate altor fonduri din cadrul 
CFM.

Or. en

Amendamentul 112
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Amendamentul 113
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt egale cu o sumă 
suplimentară de 30 de miliarde EUR la 
prețurile din 2018, sumă care poate fi 
majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en

Justificare

Suma sugerată de raportor de 18,75 miliarde EUR pentru bugetul FTJ reprezintă suma 
minimă a finanțării după mobilizarea FEDR și FSE+. Prezentul amendament sugerează o 
creștere a bugetului la 30 de miliarde EUR, care reprezintă suma maximă, deși 30 de 
miliarde EUR tot nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile regiunilor cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon în tranziția lor justă la neutralitatea climatică până în 2050.

Amendamentul 114
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 115
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 18,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. pl

Justificare

7,5 miliarde EUR nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile unei tranziții juste, ale cărei 
costuri sunt calculate, uneori, la sute de miliarde de euro pentru o singură țară.

Amendamentul 116
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 25 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en
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Amendamentul 117
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 30 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en

Justificare

The Pandemic has affected the economies of all the Member States and the configuration of 
the proposal of the JTF has therefore to be adapted to the new macroeconomic context in 
such way that the JTF can have a real added value. In the light of the announcement of a 
proposal for a new MFF adapted to the current situation and of an ambitious Recovery Plan, 
we think that the amount of the JTF should be proportionally increased to the amount that the 
Commission considers that would be achieved with the co-financing from the cohesion policy 
funds. While we share the opinion of the rapporteur that “JTF should not be conditional on 
the ‘matching’ of other cohesion funds in order not to pre-empt the use and allocation of 
those funds. By requiring the matching of JTF allocations with cohesion funding, we would 
impose a supplementary condition on Member States, thus creating an additional burden”, 
we believe that the amount should therefore be increased to EUR 30 billion, as calculated to 
be the minimal overall financing capacity of this fund by the Commission in its proposal.

Amendamentul 118
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 



AM\1205691RO.docx 79/130 PE650.648v02-00

RO

menționată la primul paragraf se indexează 
cu 2 % pe an.

menționată la primul paragraf se indexează 
cu rata inflației. Pentru evitarea oricărui 
impact bugetar, bugetul alocat FTJ este 
finanțat integral din resurse deja 
existente, prin intermediul politicii de 
coeziune.

Or. fr

Amendamentul 119
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La inițiativa Comisiei, o cotă minimă de 
0,35 % din suma menționată la primul 
paragraf se alocă pentru asistență tehnică, 
cu posibilitatea majorării acestei cote la 
cererea unui stat membru în funcție de 
specificitatea planului teritorial pentru o 
tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 120
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 10, pentru a 
stabili defalcarea anuală a resurselor, 
inclusiv a oricăror resurse suplimentare 
menționate la alineatul (2), pentru fiecare 
stat membru, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în anexa I.
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Amendamentul 121
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Accesul la FTJ ar trebui să fie 
condiționat de acceptarea unei strategii pe 
termen lung ambițioase, consecvente cu 
obiectivul UE privind neutralitatea 
climatică până în 2050, precum și a unor 
ținte naționale intermediare pentru 2030, 
în concordanță cu noua țintă a UE pentru 
2030;

Or. en

Amendamentul 122
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Resursele din partea FEDR și a 
FSE+ destinate FTJ nu trebuie să reducă 
alocările financiare prevăzute pentru 
atingerea obiectivelor acestor două 
programe și ale politicii de coeziune.

Or. it

Justificare

Alocările financiare destinate FTJ din partea FEDR și a FSE+ trebuie să se adauge 
alocărilor disponibile în cadrul politicii de coeziune prevăzute în bugetul european 2021-
2027, fără a le reduce în niciun fel. Obiectivele urmărite de FTJ nu trebuie să fie în 
detrimentul celor urmărite de politica de coeziune.

Amendamentul 124
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Numai statele membre care se 
angajează să atingă ținta UE privind 
neutralitatea climatică până în 2050 și 
care aderă la valorile fundamentale ale 
Uniunii pot beneficia de FTJ. FTJ sprijină 
exclusiv activitățile care sunt direct legate 
de obiectivul său specific prevăzut la 
articolul 2 și care contribuie la 
implementarea planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă întocmite în conformitate 
cu articolul 7.

Or. en

Amendamentul 125
Erik Bergkvist
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Investițiile în baza FTJ sunt 
eligibile numai dacă sunt în concordanță 
cu principiul intervenției nedăunătoare și 
cu Taxonomia UE pentru finanțe 
sustenabile. Activitățile care ar împiedica 
dezvoltarea și utilizarea de alternative cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și care 
ar conduce la o blocare în active 
incompatibile cu obiectivul neutralității 
climatice, ținând seama de ciclul lor de 
viață, nu sunt eligibile în baza FTJ.

Or. en

Justificare

Trimiterea la Taxonomia UE pentru finanțe sustenabile facilitează coerența politicii.

Amendamentul 127
Alexandra Geese
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în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, 
care conduc la diversificare și reconversie 
economică;
(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;
(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate;
(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii și 
infrastructuri pentru o energie curată la 
prețuri accesibile, în reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile;
(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;
(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;
(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea 
generării de deșeuri și reducerea acestora, 
utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;
(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;
(i) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;
(j) incluziunea activă a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă;
(k) asistență tehnică.
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Or. en

Amendamentul 128
Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Investițiile productive în întreprinderile mari vor avea rezultate mai bune.

Amendamentul 131
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 132
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 133
Erik Bergkvist

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

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

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

Or. en

Amendamentul 134
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 135
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 136
Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată și durabilă la prețuri accesibile, în 
reducerea dependenței de energia cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon și a 
sărăciei energetice, în reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, inclusiv investiții 
în transporturi și infrastructuri durabile, 
printre altele stimulând electrificarea și 
utilizarea biocombustibililor în scopul 
eliminării treptate a combustibililor fosili, 
asigurând eficiența energetică și energia 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 137
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl

Amendamentul 138
Martin Hojsík

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri specifice de eficiență 
energetică;
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Or. en

Amendamentul 139
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea și 
arderea gazelor naturale;

Or. pl

Justificare

Trecerea de la cărbune la gaz este eficientă din punct de vedere economic, aduce mediului 
beneficii măsurabile și permite recalificarea cu ușurință a angajaților.

Amendamentul 140
Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, inclusiv noi rețele 
de mare viteză precum cablurile din fibră 
optică pentru gospodării individuale din 
zone insulare, zone îndepărtate și zone 
slab populate, pentru a permite munca la 
distanță și reducerea emisiilor;

Or. en

Amendamentul 141
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special pentru 
instalarea internetului în bandă largă în 
regiunile îndepărtate și cele rurale;

Or. en

Amendamentul 142
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie. 
Aceste investiții trebuie să fie 
complementare și consecvente cu 
principiul „poluatorul plătește”.

Or. en

Amendamentul 143
Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 144
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Modificare necesară pentru a alinia Fondul pentru o tranziție justă cu FEDR și Fondul de 
coeziune (a se vedea articolul 6 „Excluderea din domeniul de aplicare al FERD și al 
Fondului de coeziune” din Propunerea de regulament privind Fondul european de dezvoltare 
regională și Fondul de coeziune COM(2018) 372 final 2018/0197 (COD)) și Taxonomia UE 
pentru finanțe sustenabile.

Amendamentul 145
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții care contribuie la 
reducerea emisiilor din sectorul 
transporturilor;

Or. pl

Amendamentul 146
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

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

Or. en

Amendamentul 147
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 148
Hélène Laporte

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- (l) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare.

Or. fr

Amendamentul 149
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, toate investițiile trebuie să fie 
eligibile în conformitate cu Regulamentul 
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UE privind taxonomia durabilă și să 
urmeze o abordare bazată pe comunitate 
în ceea ce privește planificarea, preluarea 
și asumarea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 150
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ vizează, de asemenea, finalizarea 
procesului de reconversie a regiunilor cel 
mai grav afectate de dezindustrializare, 
precum fostele bazine miniere.

Or. fr

Amendamentul 151
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

dezafectarea sau construirea de centrale 
nucleare;

Or. sv

Amendamentul 152
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

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

eliminat

Or. pl

Justificare

Ca urmare a amendamentului la alineatul (2) primul paragraf litera (a).

Amendamentul 153
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 154
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
trebuie să fie durabile și nu sunt realizate 
în proiecte din domeniul energiei, care se 
bazează pe combustibili fosili și nu sunt în 
concordanță cu țintele politicilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 156
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 157
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină următoarele investiții pentru 
tranziția economică, cu condiția ca 
acestea să fie eligibile în temeiul 
Regulamentului ... [Regulamentul privind 
taxonomia durabilă]:
(a) investiții durabile în IMM-uri, inclusiv 
în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la crearea de locuri de muncă 
decente și durabile, la diversificare și 
reconversie economică;
(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi în sectoare durabile și 
orientate spre viitor, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri și servicii de 
consultanță;
(c) investiții în activități sustenabile de 
cercetare și inovare și de promovare a 
transferului de tehnologii ecologice și 
durabile avansate, care să permită 
tranziția către o economie bazată în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei, 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic;
(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii și 
infrastructuri pentru o energie din surse 
regenerabile la prețuri accesibile, în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și în eficiența energetică și energia 
din surse regenerabile, în cazul în care 
măsurile privind cererea se dovedesc în 
mod clar a fi insuficiente;
(e) măsuri specifice de îmbunătățire a 
eficienței energetice pentru a aborda 
sărăcia energetică și condițiile precare de 
locuit;
(f) investiții în digitalizare și 
conectivitatea digitală, în special cele care 
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vizează microîntreprinderile și 
întreprinderile mici, ținând seama, în 
același timp, de imperativele eficienței 
energetice și a utilizării resurselor;
(g) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
asigurând totodată aplicarea în mod 
corespunzător a principiului „poluatorul 
plătește”;
(h) investiții în promovarea unei economii 
circulare netoxice, inclusiv prin 
prevenire, reducere, utilizarea eficientă a 
resurselor, reutilizare, reparare și 
reciclare.

Or. en

Justificare

(Points (a) to (h) in Article 2a correspond with points (a) to (g) in the COM proposal, with 
the following changes, shown in bold underlining:(a) sustainable investments in SMEs, 
including start-ups, leading to decent and sustainable job creation, economic diversification 
and reconversion;(b) investments in the creation of new firms in future-oriented sustainable 
sectors, including through business incubators and consulting services;(c) investments in 
sustainable research and innovation activities and fostering the transfer of advanced green 
and sustainable technologies, enabling the transition to a fully renewables-based, highly 
resource- and energy-efficient, circular and climate-neutral economy;(d) investments in the 
deployment of technology and infrastructures for affordable renewable energy, in greenhouse 
gas emission reduction and energy efficiency and renewable energy, if demand side measures 
are clearly shown to be insufficient;(da) targeted energy efficiency retrofit measures to 
address energy poverty and poor housing conditions;(e) investments in digitalisation and 
digital connectivity in particular those targeting micro and small enterprises, while taking 
into account the imperatives of resource- and energy-efficiency;(f) investments in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects, while 
ensuring appropriate respect for the ‘polluter pays principle’;(g) investments in fostering a 
non-toxic circular economy, including through prevention, reduction, resource efficiency, 
reuse, repair and recycling;)

Amendamentul 158
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină investițiile sociale, inclusiv 
pe cele care sprijină punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
asigurând participarea și accesibilitatea 
persoanelor cu handicap, în special prin:
(a) microfinanțare, finanțare pentru 
întreprinderile sociale și economia 
socială;
(b) infrastructura socială;
(c) facilități pentru educație și formare, 
inclusiv educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, structuri educaționale, 
locuințe și echipamente digitale pentru 
studenți;
(d) locuințe sociale;
(e) asistență medicală și îngrijire pe 
termen lung, inclusiv clinici, spitale, 
asistență medicală primară, servicii la 
domiciliu și îngrijire acordată la nivelul 
comunității; (f) inovare socială, inclusiv 
soluții și scheme sociale inovatoare vizând 
promovarea impactului și a rezultatelor 
obținute la nivel social în domeniile 
corespunzătoare;
(g) activități culturale și legate de 
patrimoniu, cu obiectiv social;
(h) infrastructură pentru comunitățile 
locale, cum ar fi centrele comunitare și de 
voluntariat;
(i) soluții inovatoare în domeniul 
sănătății, inclusiv servicii de sănătate și 
noi modele de îngrijire.

Or. en

Amendamentul 159
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. În conformitate cu alineatul (1), 
FTJ sprijină următoarele investiții în 
favoarea lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă:
(a) perfecționarea și recalificarea nu 
numai a lucrătorilor, ci și a persoanelor 
aflate în afara pieței forței de muncă, în 
special cele cu un nivel educațional scăzut 
sau insuficient exploatat, cu scopul de a 
elimina decalajul în materie de 
competențe necesare pentru o tranziție 
echitabilă către o societate ecologică și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;
(b) politicile active în domeniul pieței 
muncii și al competențelor, vizând 
sectoarele orientate spre viitor și ocuparea 
forței de muncă, precum și asistența 
pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă;
(c) măsuri de sprijinire a veniturilor 
lucrătorilor aflați în tranziție între muncă, 
formare, activități independente sau 
pensionare; (d) incluziunea activă a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă; asigurarea unui acces egal și a 
egalității de gen.

Or. en

Justificare

(Points (a) to (d) of Article 2c correspond with points (h) to (j) in the COM proposal, with the 
following changes, shown in bold underlining:(h) upskilling and reskilling not only of 
workers but also of persons currently outside the labour market; particularly those with 
under-exploited or low educational levels, with the aim of bridging the skills gap necessary 
for the transformation of the economy into a green and resource-efficient society;(i) active 
labour market and skills policies targeted towards future-oriented sectors and employment as 
well as job-search assistance to job-seekers;(ia) income support measures for workers in 
transition between work, training, self-employment or retirement;(j) active inclusion of 
jobseekers, ensuring equal access and promoting and ensuring gender equality;)With regard 
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to point (c) of paragraph 2c, income support should be used in a limited way but can be a 
very helpful instrument to mitigate the situation e.g. for individual workers about to retire 
who might lose income due to early retirement or other gaps.

Amendamentul 160
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 161
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. La stabilirea bugetului și la 
programarea acțiunilor, FTJ asigură un 
sprijin egal pentru fiecare dintre cele trei 
componente de investiții menționate la 
alineatele (2a), (2b) și (2c).

Or. en

Amendamentul 162
Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
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Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 164
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. sv

Amendamentul 165
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea, construirea sau 
extinderea duratei de viață a centralelor 
nucleare sau orice altă formă de investiții 
în acestea, precum și gestionarea sau 
depozitarea deșeurilor nucleare;

Or. en

Amendamentul 166
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
investițiilor în domeniul producerii de 
energie pe bază de gaz înlocuind 
cărbunele și în combinație cu energia din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 167
Adam Jarubas, Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
cogenerării de înaltă eficiență pe bază de 
gaz natural, în combinație cu 
termoficarea;

Or. en
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Amendamentul 168
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Trecerea de la cărbune la gaz este eficientă din punct de vedere economic, aduce mediului 
beneficii măsurabile și permite recalificarea cu ușurință a angajaților.

Amendamentul 170
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 

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

puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă. Această excludere 
nu se aplică zonelor insulare, zonelor 
îndepărtate și zonelor slab populate, unde 
noi infrastructuri individuale de mare 
viteză sunt necesare pentru a ajunge la 
gospodării individuale.

Or. en

Amendamentul 171
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 172
Erik Bergkvist

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în proiecte care nu 
respectă standardele de securitate și 
sănătate în muncă pentru lucrători; 

Or. en

Amendamentul 173
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sau investițiile care ar 
împiedica dezvoltarea și utilizarea de 
alternative cu emisii scăzute de carbon și 
ar conduce la o blocare în active 
incompatibile cu obiectivul neutralității 
climatice, ținând seama de ciclul lor de 
viață.

Or. en

Amendamentul 174
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 175
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se acordă finanțare din partea Uniunii 
pentru activități legate de programarea 
unei noi extracții de combustibili fosili 
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sau a unei noi producții de turbă, inclusiv 
activități legate de redeschiderea 
instalațiilor de extracție dezafectate 
temporar din regiunea NUTS 2 în care se 
înscrie teritoriul în cauză, pe durata 
programului.

Or. en

Amendamentul 176
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități sau investiții care sunt 
incompatibile cu principiul intervenției 
nedăunătoare și Taxonomia UE pentru 
finanțe sustenabile.

Or. en

Justificare

Trimiterea la Taxonomia UE pentru finanțe sustenabile facilitează coerența politicii. 
Trimiterea la Taxonomia UE pentru finanțe sustenabile facilitează coerența politicii.

Amendamentul 177
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități sau investiții care se confruntă 
cu un risc sporit de neviabilitate pe 
termen lung și dependență de subvenții 
pentru funcționare, ulterior extingerii 
inițiale.

Or. en
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Amendamentul 178
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 179
Hélène Laporte

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 180
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză. Comisia 
limitează la 50 % alocările naționale 
destinate statelor membre care nu și-au 
asumat încă un obiectiv național privind 
neutralitatea climatică până în 2050, 
restul de 50 % rămânând disponibile 
pentru statele membre respective de 
îndată ce obiectivul respectiv este adoptat;

Or. en

Amendamentul 181
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză și în cazul în 
care activitățile planificate respectă 
cerința referitoare la planificare 
prevăzută la articolul 4 alineatul (2g).

Or. en

Amendamentul 182
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 183
Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru statele membre care nu s-au 
angajat încă să atingă obiectivul UE de 
neutralitate climatică până în 2050, 
accesul la Fondul pentru o tranziție justă 
va fi limitat la 50 % din alocarea lor 
națională („partea neblocată”), restul de 
50 % fiind pus la dispoziție în momentul 
acceptării unui astfel de angajament 
(„partea blocată”). Într-un astfel de caz, 
regiunile care se angajează să 
implementeze aceste obiectiv ar trebui să 
primească acces în mod prioritar la partea 
neblocată a alocării naționale.

Or. en

Amendamentul 185
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în mod voluntar în conformitate cu 
articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și 
FSE+ transferate către prioritatea FTJ nu 
depășește 60 % din valoarea sprijinului 
acordat de JTF acestei priorități. Aceasta 
are loc fără a aduce atingere asigurării 
unei finanțări adecvate a priorităților în 
baza FEDR și FSE+. Resursele 
transferate din FEDR sau din FSE+ nu 
trebuie să depășească în niciun caz 20 % 
din suma alocată din FEDR și, respectiv, 
FSE+ statului membru în cauză.

Or. en
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Justificare

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendamentul 187
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ pot 
cuprinde resursele FTJ constând în 
întreaga alocare din FTJ pentru statele 
membre sau o parte din aceasta. Transferul 
banilor de la FEDR și FSE+ către FTJ 
trebuie exclus.

Or. en

Justificare

Cuplarea fondurilor FTJ cu fonduri de la FEDR și FSE+ nu pare să aibă logică, întrucât este 
posibil ca fondurile FEDR sau FSE+ să lipsească în alte părți. În unele regiuni, regulamentul 
propus ar însemna că aproape toate fondurile provenite de la FEDR sau FSE+ ar fi 
canalizate exclusiv către regiunile beneficiare de FTJ în plus față de fondurile FTJ. Ar trebui, 
în schimb, ca statele membre sau regiunile să aibă libertatea de a alege unde vor fi folosite 
fondurile FEDR sau FSE+.

Amendamentul 188
Victor Negrescu
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 189
Adam Jarubas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 190
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Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele finanțate prin FTJ care 
contribuie la obiectivul specific al 
acestuia pot primi finanțare de până la 
75 % din costurile asumate.

Or. pl

Justificare

Orientările Băncii Europene de Investiții pot fi aplicate și în ceea ce privește FTJ.

Amendamentul 191
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu toate autoritățile competente 
și partenerii sociali, îndeosebi de la nivel 
local și regional, din teritoriile vizate, în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul RDC, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
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producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră. Criterii obiective și transparente sunt 
utilizate pentru desemnarea zonelor vizate 
și stabilirea distribuției fondurilor între 
acestea. Planurile pentru o tranziție justă 
asigură consecvența cu documentele 
strategice relevante, în special cu strategii 
de specializare inteligentă (S3) care 
definesc, de preferat, cadrul de priorități 
și procesele de implementare, cu planurile 
naționale integrate privind energia și 
clima și Pilonul european al drepturilor 
sociale și strategiile regionale și locale 
existente.

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 

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

teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră. Asistența tehnică ar trebui furnizată 
de Comisie la cererea statelor membre în 
scopul elaborării planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă.

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

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

Or. en

Amendamentul 193
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 194
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050, 
care să includă o dată clară pentru 
eliminarea treptată a tuturor 
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recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

combustibililor fosili și o dată anterioară 
anului 2030 pentru eliminarea treptată a 
cărbunelui, precum și un calendar precis, 
care să prevadă obiective intermediare 
pentru 2030 în vederea parcurgerii 
etapelor principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Or. en

Amendamentul 195
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 196
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale, precum și cu strategiile conexe 
ale Uniunii (Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale) și 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, dar și o 
evaluare detaliată, din perspectiva 
impactului de gen, a acțiunilor 
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planificate;

Or. en

Amendamentul 198
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 199
Hélène Laporte

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) alocarea sprijinului din FTJ este 
condiționată de menținerea locurilor de 
muncă în statul membru în care este 
stabilită întreprinderea;

Or. fr
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Amendamentul 200
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 201
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 202
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 204
Adam Jarubas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 205
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 206
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 207
Erik Bergkvist
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 208
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 209
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru, pachetul 
financiar este determinat în conformitate cu 
următoarele etape:

Pentru fiecare stat membru, pachetul 
financiar este determinat în conformitate cu 
următoarele etape: Suma de 6,5 miliarde 
EUR din resursele Fondului pentru o 
tranziție justă se împarte între statele 
membre, după cum urmează:

Or. en

Justificare

Cea mai mare parte a resurselor FTJ, 6,5 miliarde EUR, ar trebui alocată în conformitate cu 
metoda de calcul propusă de Comisie. Restul de 1 miliard EUR ar trebui însă direcționat 
către statele membre care au obținut deja rezultate și au realizat, până în 2017, o reducere 
semnificativă a emisiilor lor de gaze cu efect de seră de cel puțin 30 %, depășind astfel cu 
150 % ținta UE2020 de 20 %.

Amendamentul 210
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului28comparativ cu valoarea 
adăugată brută a industriei, depășește cu un 
factor doi media UE-27. În cazul în care 
nivelul respectiv nu este depășit în nicio 
regiune de nivel NUTS 2 dintr-un stat 

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
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membru, sunt luate în considerare emisiile 
de gaze cu efect de seră ale instalațiilor 
industriale din regiunea de nivel NUTS 2 
cu cea mai mare intensitate a carbonului 
(pondere de 49 %),

considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 25 %),

_________________ _________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. pl

Justificare

Primul și cel mai afectat de transformarea energetică va fi sectorul mineritului de cărbune și 
lignit. Dezbaterea privind o tranziție justă a început cu situația dificilă cu care se confruntă 
acest sector. Prin urmare, ocuparea forței de muncă din acest sector ar trebui considerată ca 
fiind cel mai important criteriu în alocarea sprijinului.

Amendamentul 211
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 49 %),

Or. pl

Justificare

Primul și cel mai afectat de transformarea energetică va fi sectorul mineritului de cărbune și 
lignit. Dezbaterea privind o tranziție justă a început cu situația dificilă cu care se confruntă 
acest sector. Prin urmare, ocuparea forței de muncă din acest sector ar trebui considerată ca 
fiind cel mai important criteriu în alocarea sprijinului.

Amendamentul 212
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Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Justificare

Restricțiile de mai sus înseamnă că o țară care deține 56 % din totalul locurilor de muncă din 
sectorul mineritului de cărbune și lignit din întreaga Uniune poate primi cel mult 27 % din 
valoarea totală a FTJ. Din acest motiv, această restricție trebuie considerată ca fiind 
inechitabilă și trebuie eliminată.

Amendamentul 213
Adam Jarubas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR sau 30 % 
din bugetul total al fondului (se reține 
valoarea mai mare). Sumele care depășesc 
2 miliarde EUR sau 30 % din bugetul total 
al fondului pentru fiecare stat membru 
sunt redistribuite în mod proporțional cu 
alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință;

Or. en
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Amendamentul 214
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește mai 
mult de 27 % din alocarea totală. Sumele 
care depășesc pragul de 27 % pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

Or. en

Amendamentul 215
Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 5 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 5 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

Or. en
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Amendamentul 216
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Jumătate din alocarea națională 
este condiționată de angajamentul asumat 
de statul membru cu privire la obiectivul 
UE privind neutralitatea climatică până 
în 2050. Restul ar trebui plasat într-o 
rezervă până când statul membru acceptă 
acest angajament. Într-un astfel de caz, 
regiunile statului membru respectiv, care 
se angajează să pună în aplicare 
obiectivul UE privind neutralitatea 
climatică până în 2050, ar trebui să 
primească un acces privilegiat la fonduri.

Or. en

Amendamentul 217
Margarida Marques

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cotele statelor membre care rezultă 
din aplicarea literei (b) sunt ajustate în sens 
negativ sau pozitiv cu un coeficient de 1,5 
înmulțit cu diferența pozitivă sau negativă 
dintre VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat 
în paritatea puterii de cumpărare) al 
statului membru respectiv pentru perioada 
2015-2017 și VNB-ul mediu pe cap de 
locuitor din statele membre ale UE-27 
(medie exprimată ca 100 %);

(c) cotele statelor membre care rezultă 
din aplicarea literei (b) sunt ajustate în sens 
negativ sau pozitiv cu un coeficient de 1,5 
înmulțit cu diferența pozitivă sau negativă 
dintre VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat 
în paritatea puterii de cumpărare) al 
statului membru respectiv pentru perioada 
2015-2017 și VNB-ul mediu pe cap de 
locuitor din statele membre ale UE-27 
(medie exprimată ca 100 %) (pondere de 
75 %) și un coeficient de 1,5 înmulțit cu 
diferența cu care creșterea cotei de 
energie din surse regenerabile a statului 
membru în consumul final brut de 
energie în perioada 2008-2018 depășește 
sau scade sub nivelul mediu al reducerii 
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emisiilor de gaze cu efect de seră a 
întreprinderilor industriale pe cap de 
locuitor în statele membre ale UE-27 
(medie exprimată ca 100 %) (pondere de 
25 %);

Or. en

Amendamentul 218
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restul de 1 miliard EUR din resursele 
Fondului pentru o tranziție justă ar trebui 
să servească drept mecanism de 
compensare pentru statele membre care 
au realizat o reducere de cel puțin 30 % a 
emisiilor lor de gaze cu efect de seră până 
în 2017, pe baza inventarelor lor 
naționale comparativ cu nivelurile de 
emisii din 1990, depășind astfel cu cel 
puțin 150 % ținta UE2020 de reducere a 
emisiilor. Suma de 1 miliard EUR este 
împărțită între aceste state membre în 
funcție de cota lor de emisii de gaze cu 
efect de seră din 2017.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu ține seama de eforturile anterioare de reducere a emisiilor, alocând 
astfel o cotă mai redusă de resurse statelor membre care au obținut deja rezultate. În același 
timp, propunerea favorizează statele membre care nu au demonstrat astfel de realizări. Prin 
introducerea unui mecanism de compensare, prezentul amendament vizează să reechilibreze 
acest element mai degrabă injust al propunerii. Mecanismul de compensare ar oferi resurse 
suplimentare pentru nouă state membre, dintre care opt se numără printre cele mai sărace 
din UE.


