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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia plenamente o Fundo para a Transição Justa, em conformidade com a resolução 
do Parlamento, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e 
os recursos próprios1.

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

O relator considera que o Fundo para a Transição Justa (FTJ) deve ser reforçado através de 
um aumento da dotação, a fim de permitir que alcance os objetivos ambiciosos. O 
financiamento do FTJ deve ser acessível de forma independe de outros fundos estruturais e de 
investimento da UE. Por conseguinte, o relator considera que, embora seja necessário 
assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ 
não deve depender do «alinhamento» de outros fundos de coesão pelas seguintes razões:

1. O FTJ é um instrumento complementar aos restantes disponibilizados no âmbito da 
política de coesão da UE. Vai desempenhar um papel essencial na superação de um 
dos principais desafios para se conseguir a neutralidade climática. Por conseguinte, e 
em linha com a importância política deste fundo, o seu funcionamento e a sua afetação 
devem ser tão independentes quanto possível dos outros instrumentos de 
financiamento, mantendo simultaneamente a sua complementaridade.

2. O pedido de alinhar a afetação do FTJ com os fundos estruturais correspondentes 
antecipa a utilização dos respetivos fundos. Devem ser os Estados-Membros a decidir 
como atribuir a sua dotação nacional com base nas suas características económicas, 
sociais e territoriais, desde que essa afetação esteja em conformidade com o quadro 
jurídico da UE. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de 
coesão, impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um 
encargo adicional.

As alterações propostas baseiam-se nas considerações acima expostas. Em particular, propõe-
se a supressão das ligações com os fundos de coesão, sempre que tal implique um 
alinhamento obrigatório entre os diferentes fundos, e o aumento do orçamento para este fundo 
autónomo. Se a Comissão considerar que o nível mínimo para o FTJ ser eficaz é de 7,5 
mil milhões de EUR, combinado com, pelo menos, 1,5 vezes esse montante de dotações 
financeiras correspondentes provenientes dos fundos de coesão, então o montante total do FTJ 
independente deve ser aumentado para 18,75 mil milhões de EUR. No contexto do aumento 
dos recursos do FTJ, tal implicará também um aumento dos limites fixados no anexo I, que 
atualmente se situa em 2 mil milhões de EUR. Aplicando o mesmo ajustamento que para a 
dotação financeira total, o limite deve ser aumentado para 5 mil milhões de EUR. 

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O relator considera que, embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de 
complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do 
«alinhamento» de outros fundos de coesão para não antecipar a utilização e a afetação 
desses fundos. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de coesão, 
impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um encargo 
adicional.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os recursos do FTJ devem ser 
coerentes com o seu objetivo ambicioso. A 
fim de atenuar os efeitos da transição 
para a neutralidade climática, o FTJ deve 
ter uma dotação financeira distinta, 
independente da dotação de outros fundos 
estruturais e de investimento da UE. O 
acesso ao FTJ não deve depender de 
transferências de outros fundos da UE. 
Esse acesso independente permitirá que o 
FTJ funcione de forma adequada, 
produza os resultados esperados e gere 
previsibilidade para os beneficiários.

Or. en

Justificação

O relator considera que, embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de 
complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do 
«alinhamento» de outros fundos de coesão para não antecipar a utilização e a afetação 
desses fundos. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de coesão, 
impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um encargo 
adicional.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Os recursos do FTJ não serão, por 
si só, suficientes para dar resposta a todos 
os desafios relacionados com a transição 
para a neutralidade climática. Por 
conseguinte, os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O relator considera que, embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de 
complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do 
«alinhamento» de outros fundos de coesão para não antecipar a utilização e a afetação 
desses fundos. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de coesão, 
impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um encargo 
adicional.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 18,75 mil milhões 
de EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o princípio de não aceitar transferências dos fundos de coesão, a 
dotação global do FTJ deve ser aumentada com os montantes correspondentes, que a 
Comissão previu como contribuição mínima dos fundos de coesão. Por conseguinte, a 
dotação global será aumentada para 7,5 mil milhões de EUR (dotação original do FTJ) 
+7,5 mil milhões de EUR multiplicados por 1,5 (transferência mínima prevista pela 
Comissão para os fundos de coesão) = 18,75 mil milhões de EUR.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O relator considera que, embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de 
complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do 
«alinhamento» de outros fundos de coesão para não antecipar a utilização e a afetação 
desses fundos. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de coesão, 
impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um encargo 
adicional.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O relator considera que, embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de 
complementaridade entre os fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do 
«alinhamento» de outros fundos de coesão para não antecipar a utilização e a afetação 
desses fundos. Ao solicitar o alinhamento das dotações do JTF com os fundos de coesão, 
impõe-se uma condição suplementar aos Estados-Membros, criando assim um encargo 
adicional.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 5 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 5 mil milhões de EUR por Estado-
Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
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Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Or. en

Justificação

Uma vez que a dotação global do FTJ será aumentada, o limite máximo também deve ser 
aumentado na mesma proporção.


