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Amendamentul 30
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative. Punerea în 
aplicare a sprijinului și finanțării din 
partea Uniunii prin intermediul 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
garantează că toate proiectele eligibile din 
fiecare stat membru sunt în coerență cu 
responsabilitatea tuturor statelor membre 
de a realiza neutralitatea climatică la 
nivel național până în 2050, susținută în 
rezoluția Parlamentului European 
[2019/2930(RSP)] și de Consiliul 
European (EUCO 29/19).

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 31
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Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu scopul realizării 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030, astfel cum sunt 
stabilite în Regulamentul (UE) .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], și a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050 într-un 
mod eficient și echitabil, Pactul verde 
european a anunțat un Mecanism pentru o 
tranziție justă, care oferă mijloacele 
necesare pentru a face față provocărilor 
climatice fără a lăsa pe nimeni în urmă. 
Cele mai vulnerabile regiuni și persoane 
sunt și cele mai expuse efectelor nocive ale 
schimbărilor climatice și ale degradării 
mediului. În același timp, gestionarea 
tranziției necesită schimbări structurale 
semnificative.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, în 
timp ce se depun eforturi pentru 
sustenabilitatea socioeconomică, Pactul 
verde european a anunțat un Mecanism 
pentru o tranziție justă, care oferă 
mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative. Pentru a avea 
succes, tranziția trebuie să conducă la 
reducerea inegalităților, să creeze un efect 
net asupra ocupării forței de muncă, cu 
noi locuri de muncă de înaltă calitate, și 
să fie echitabilă și acceptabilă pentru toți 
din punct de vedere social.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
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european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului, în special regiunile 
cu un volum ridicat al emisiilor de CO2 și 
cele în care sectorul combustibililor fosili 
reprezintă un important furnizor de locuri 
de muncă. În același timp, gestionarea 
tranziției necesită schimbări structurale 
semnificative.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Amendamentul 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până cel 
târziu în 2050 într-un mod eficient și 
echitabil, Pactul verde european a anunțat 



AM\1212239RO.docx 7/163 PE657.150v01-00

RO

Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe 
nimeni în urmă. Cele mai vulnerabile 
regiuni și persoane sunt și cele mai expuse 
efectelor nocive ale schimbărilor climatice 
și ale degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

un Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele financiare și cunoștințele 
necesare pentru a face față crizei climatice 
fără a lăsa pe nimeni în urmă. Cele mai 
vulnerabile regiuni și persoane sunt și cele 
mai expuse efectelor nocive ale 
schimbărilor climatice și ale degradării 
mediului. În același timp, gestionarea 
tranziției necesită schimbări structurale 
semnificative atât la nivel regional, cât și 
la nivel național.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe 
nimeni în urmă. Cele mai vulnerabile 
regiuni și persoane sunt și cele mai expuse 
efectelor nocive ale schimbărilor climatice 
și ale degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o așa-zisă nouă politică de creștere 
pentru Europa, precum și o serie de 
obiective ambițioase pentru combaterea 
schimbărilor climatice și protecția 
mediului. În concordanță cu obiectivul 
realizării neutralității climatice în Uniune 
până în 2050 într-un mod eficient și 
echitabil, Pactul verde european a anunțat 
un Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic fără a lăsa pe 
nimeni în urmă. Cele mai vulnerabile 
regiuni și persoane sunt și cele mai expuse 
efectelor nocive ale schimbărilor climatice 
și ale degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient și echitabil, 
Pactul verde european a anunțat un 
Mecanism pentru o tranziție justă, care 
oferă mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor climatice fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Cele mai vulnerabile regiuni și 
persoane sunt și cele mai expuse efectelor 
nocive ale schimbărilor climatice și ale 
degradării mediului. În același timp, 
gestionarea tranziției necesită schimbări 
structurale semnificative.

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european9, care stabilea foaia de parcurs 
către o nouă politică de creștere pentru 
Europa, precum și o serie de obiective 
ambițioase pentru combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului. În 
concordanță cu obiectivul realizării 
neutralității climatice în Uniune până în 
2040 sau înainte de această dată într-un 
mod eficient și echitabil, Pactul verde 
european a anunțat un Mecanism pentru o 
tranziție justă, care oferă mijloacele 
necesare pentru a face față provocărilor 
climatice fără a lăsa pe nimeni în urmă. 
Cele mai vulnerabile regiuni și persoane 
sunt și cele mai expuse efectelor nocive ale 
schimbărilor climatice și ale degradării 
mediului. În același timp, gestionarea 
tranziției necesită schimbări structurale 
semnificative.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendamentul 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament



AM\1212239RO.docx 9/163 PE657.150v01-00

RO

Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 
prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 
prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate. Toți cei trei piloni trebuie să se 
completeze reciproc pentru a sprijini 
punerea în aplicare a Pactului verde și 
pentru a aborda sustenabilitatea 
economică, socială, energetică, 
securitatea energetică, accesul la energie 
la prețuri abordabile, precum și 
provocările și oportunitățile la nivel 
regional ale tranziției către o economie 
sustenabilă, neutră și rezilientă din punct 
de vedere climatic, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
circulară până cel târziu în 2050.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendamentul 38
Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 
prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Aceste regiuni și 
sectoare sunt cele care au fost identificate 
de Comisie și de statele membre și care 
fac obiectul unui plan teritorial pentru o 
tranziție justă stabilit în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] și aprobat de 
Comisie. Mecanismul pentru o tranziție 
justă este format din trei piloni: un Fond 
pentru o tranziție justă pus în aplicare prin 
gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendamentul 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
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înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 
prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare, impuse de UE. 
Mecanismul pentru o tranziție justă este 
format din trei piloni: un Fond pentru o 
tranziție justă pus în aplicare prin gestiune 
partajată, o schemă specială pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendamentul 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile și 
sectoarele cele mai afectate de tranziție din 
cauza dependenței lor de combustibilii 
fosili, inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 

(2) La 14 ianuarie 2020, Comisia a 
adoptat Comunicarea privind Planul de 
investiții al Pactului verde european10, care 
înființa Mecanismul pentru o tranziție 
justă; acesta se axează pe regiunile, 
persoanele și sectoarele cele mai afectate 
în prezent de tranziție din cauza 
dependenței lor de combustibilii fosili, 
inclusiv cărbunele, turba și șisturile 
bituminoase sau procesele industriale cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
care au o capacitate mai redusă de finanța 
investițiile necesare. Mecanismul pentru o 
tranziție justă este format din trei piloni: un 
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prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

Fond pentru o tranziție justă pus în aplicare 
prin gestiune partajată, o schemă specială 
pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendamentul 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție și identifică 
teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și care au o capacitate mai 
redusă de a face față provocărilor legate de 
tranziție.

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție și identifică 
teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și care au o capacitate mai 
redusă de a face față provocărilor legate de 
tranziție. Ritmul de programare a 
Fondului trebuie să fie stabilit pe baza 
unui studiu de impact preconizat pentru 
luna septembrie, care să analizeze cele 
două opțiuni posibile pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030 la 50 % sau la 55 % în raport cu 
nivelurile din 1990, diferența dintre cele 
două procente reprezentând o reducere de 
280 de megatone (Mt) a emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.
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Or. fr

Amendamentul 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție și identifică 
teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și care au o capacitate mai 
redusă de a face față provocărilor legate de 
tranziție.

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție către realizarea 
obiectivelor Uniunii pentru 2030 în 
materie de climă și a unei economii 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050, fără a lăsa pe nimeni în urmă, și 
care identifică teritoriile cele mai afectate 
de tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și care au o 
capacitate mai redusă de a face față 
provocărilor legate de tranziție. Doar 
statele membre care și-au asumat 
angajamentul de a atinge obiectivul UE 
privind neutralitatea climatică pentru 
2050 pot beneficia de facilitate.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Amendamentul 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE657.150v01-00 14/163 AM\1212239RO.docx

RO

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție și identifică 
teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și care au o capacitate mai 
redusă de a face față provocărilor legate de 
tranziție.

(3) Propunerea de instituire a Fondului 
pentru o tranziție justă a fost adoptată de 
Comisie la 14 ianuarie 202011. Pentru o 
mai bună programare și punere în aplicare 
a fondului, urmează să fie adoptate planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă, care 
stabilesc etapele principale și calendarul 
procesului de tranziție și identifică 
teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și care au o capacitate mai 
redusă de a face față provocărilor legate de 
tranziție. Principiul parteneriatului se 
aplică în cazul elaborării, al punerii în 
aplicare, al monitorizării și al evaluării 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă, astfel cum se menționează la 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Amendamentul 44
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul pentru o tranziție justă 
reprezintă o parte esențială a pachetului 
UE de redresare și reziliență și ar trebui 
să rămână o componentă-cheie a 
acestuia, beneficiind de resurse 
semnificative corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță cu Regulamentul (UE) 
2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile 
[Regulamentul privind taxonomia] și în 
complementaritate cu cele sprijinite în 
cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă și trebuie să asigure 
sinergii cu acestea. Investițiile care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu nu 
ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentei facilități.

Or. en

Amendamentul 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
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lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă, 
pentru a asigura că toți cei trei piloni 
acționează în vederea îndeplinirii 
acelorași obiective. Comisia ar trebui să 
monitorizeze în mod constant 
complementaritatea dintre cei trei piloni și 
să urmărească dezvoltarea de sinergii 
atunci când acest lucru este posibil.

Or. en

Amendamentul 47
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă. 
Sectoarele sau regiunile afectate în mod 
deosebit de tranziția climatică, dar care 
nu sunt vizate în mod specific în cadrul 
primului pilon, pot beneficia, de 
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asemenea, de facilitate.

Or. en

Amendamentul 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă. 
Sectoarele sau regiunile afectate în mod 
deosebit de tranziția climatică, dar care 
nu sunt vizate în mod specific în cadrul 
primului pilon, pot beneficia, de 
asemenea, de facilitate.

Or. en

Amendamentul 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
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public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă. 
Sectoarele excluse din domeniul de 
aplicare al Regulamentului privind 
Fondul pentru o tranziție justă ar trebui 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
acestei facilități.

Or. fr

Amendamentul 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie și să contribuie la 
realizarea obiectivelor Pactului verde și 
ale Pilonului european al drepturilor 
sociale. Activitățile care pot beneficia de 
sprijin trebuie să fie în concordanță și în 
complementaritate cu cele sprijinite în 
cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului 
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pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările sociale și 
economice ale tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie, în urma unei 
consultări semnificative cu toate părțile 
interesate relevante la nivel regional. 
Activitățile care pot beneficia de sprijin 
trebuie să fie în concordanță și în 
complementaritate cu cele sprijinite în 
cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 52
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie cel 
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de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie și să fie în 
concordanță cu obiectivul realizării unei 
Uniuni neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se prevadă o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public („facilitatea”). Aceasta constituie 
cel de al treilea pilon al Mecanismului 
pentru o tranziție justă și are rolul de a 
sprijini entitățile din sectorul public în 
investițiile lor. Aceste investiții trebuie să 
răspundă nevoilor în materie de dezvoltare 
care rezultă din provocările tranziției 
descrise în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă adoptate de Comisie. 
Activitățile care pot beneficia de sprijin 
trebuie să fie în concordanță și în 
complementaritate cu cele sprijinite în 
cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă.

(4) Facilitatea de împrumut pentru 
sectorul public („facilitatea”) constituie cel 
de al treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții trebuie să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Or. en



AM\1212239RO.docx 21/163 PE657.150v01-00

RO

Amendamentul 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către obiectivele 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030, astfel cum sunt stabilite în 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)] și către o economie 
neutră din punctul de vedere al climei și al 
emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050, conform descrierii din planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. În 
categoriile de investiții sprijinite se pot 
încadra tehnologia și infrastructura 
nepoluante, inclusiv energia din surse 
regenerabile, furnizarea de hidrogen 
produs din surse regenerabile de energie 
și de combustibili pe bază de hidrogen și 
decarbonizarea transporturilor, rețelele de 
termoficare sustenabile, mobilitatea verde 
și sustenabilă, investițiile în activități de 
cercetare și de inovare, inclusiv în 
universități și în instituții publice de 
cercetare, încurajarea transferului de 
tehnologii avansate și gata de a fi 
comercializate, investițiile în digitalizare, 
inovarea digitală și conectivitatea digitală, 
inclusiv agricultura digitală și de precizie, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor, apa 
curată și sigură, energia curată și măsurile 
de eficiență și de integrare energetică, 
inclusiv renovarea și transformarea 
clădirilor, captarea, stocarea și utilizarea 
dioxidului de carbon, sprijinirea tranziției 
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eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

către o economie circulară, regenerarea și 
decontaminarea solurilor, cu excepția 
situațiilor care intră sub incidența 
răspunderii pentru daune aduse mediului, 
în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” prevăzut la articolul 191 din 
TFUE, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor și modificării 
condițiilor meteorologice cauzate de 
schimbările climatice. Ar trebui să se 
favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică.

Or. en

Amendamentul 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
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contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

contextul tranziției către obiectivele 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030 și către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2040 sau înainte de această dată, 
conform descrierii din planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă. În categoriile de 
investiții sprijinite se pot încadra 
tehnologia și infrastructura nepoluante 
pentru energia din surse regenerabile și 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
rețelele de termoficare, mobilitatea verde și 
sustenabilă, investițiile în domeniul 
cercetării, inovării și digitalizării, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor, energia 
curată din surse regenerabile și măsurile 
de eficiență energetică, inclusiv renovarea 
și transformarea clădirilor, sprijinirea 
tranziției către o economie circulară, 
regenerarea și decontaminarea solurilor, cu 
excepția situațiilor care intră sub 
incidența răspunderii pentru daune aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” prevăzut la articolul 
191 din TFUE, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor ecologice. Ar 
trebui să se favorizeze o abordare 
cuprinzătoare în materie de investiții, în 
special pentru teritoriile cu nevoi 
importante în contextul tranziției. Ar putea 
fi sprijinite și investițiile în alte sectoare 
dacă sunt în concordanță cu planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă adoptate. 
Prin sprijinirea investițiilor care nu 
generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, care sunt eligibile în cadrul 
facilității și care pot contribui în mod 
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considerabil la realizarea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și energie, 
precum și la menținerea biodiversității, 
respectând în același timp principiul de a 
nu prejudicia, ar trebui să se recurgă la 
taxonomia UE privind activitățile 
economice sustenabile. Investițiile trebuie 
să fie examinate pentru a se stabili dacă 
au un impact asupra mediului, climei sau 
societății și, după caz, trebuie să facă 
obiectul unei evaluări a sustenabilității în 
conformitate cu orientările care urmează 
să fie elaborate de Comisie în cadrul 
Programului InvestEU.

Or. en

Amendamentul 56
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra implementarea 
tehnologiei și a infrastructurii pentru 
energie sustenabilă la prețuri abordabile 
și decarbonizarea sectorului 
transporturilor, rețelele de termoficare, 
mobilitatea verde, gestionarea inteligentă a 
deșeurilor, energia curată și măsurile de 
eficiență energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, reînnoirea și 
reabilitarea urbană, investițiile în 
facilități de îngrijire, sprijinirea tranziției 
către o economie circulară, regenerarea și 
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include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

decontaminarea solurilor și a 
ecosistemelor, protejarea și refacerea 
biodiversității și a habitatelor naturale, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
dezvoltarea de noi competențe și formarea 
profesională, cu accent pe egalitatea de 
gen, și infrastructurile sociale, inclusiv 
locuințele sociale. Dezvoltarea 
infrastructurilor poate include, de 
asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
poate recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile. Pentru 
aceste investiții se va asigura 
disponibilitatea asistenței tehnice și 
administrative.

Or. en

Amendamentul 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
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gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra, dar fără a se 
rezuma la acestea, infrastructurile 
energetice, inclusiv investițiile compatibile 
cu utilizarea hidrogenului curat, a 
biogazului și a biometanului, și 
infrastructurile de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, investițiile 
în proiecte verzi și sustenabile de 
cercetare și inovare, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, infrastructura de mediu (apă și 
salubritate), reînnoirea și reabilitarea 
urbană, patrimoniul cultural și istoric, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv locuințele sociale. 
Dezvoltarea infrastructurilor poate include, 
de asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
poate recurge la taxonomia UE privind 
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activitățile economice sustenabile.

Or. en

Amendamentul 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
conform descrierii din planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. În 
categoriile de investiții sprijinite se pot 
încadra infrastructurile energetice și de 
transport, rețelele de termoficare, 
mobilitatea verde, gestionarea inteligentă a 
deșeurilor, energia curată și măsurile de 
eficiență energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, sprijinirea 
tranziției către o economie circulară, 
regenerarea și decontaminarea solurilor, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv locuințele sociale. 
Dezvoltarea infrastructurilor poate include, 
de asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă limitată de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie mai 
sustenabilă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie mai 
sustenabilă, regenerarea și decontaminarea 
solurilor. Dezvoltarea infrastructurilor 
poate include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor de mediu care rezultă 
din adaptarea la o economie mai 
sustenabilă.
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sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
poate recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

Or. en

Amendamentul 59
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale. Dezvoltarea 
infrastructurilor poate include, de 
asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
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teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică.

Or. de

Amendamentul 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 

(5) Pentru a spori coeziunea regională 
și diversificarea economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, facilitatea trebuie să 
acopere o gamă largă de investiții 
sustenabile, cu condiția ca acestea să 
contribuie la satisfacerea necesităților în 
materie de dezvoltare în contextul tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, conform descrierii din 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă. 
Combustibilii fosili ar trebui excluși din 
categoriile de investiții sprijinite, acestea 
trebuind să includă infrastructurile 
energetice din surse regenerabile și cele 
de transport, rețelele de termoficare doar 
pentru regiunile cu o intensitate ridicată a 
cărbunelui aflate în tranziție, mobilitatea 
verde, gestionarea inteligentă a deșeurilor, 
energia curată și măsurile de eficiență 



PE657.150v01-00 30/163 AM\1212239RO.docx

RO

recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, sprijinirea 
tranziției către o economie circulară, 
regenerarea și decontaminarea solurilor, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv locuințele sociale. 
Dezvoltarea infrastructurilor poate include, 
de asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții în conformitate cu principiul de 
a nu prejudicia, în special pentru teritoriile 
cu nevoi importante în contextul tranziției. 
Ar putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, ar 
trebui să se recurgă la taxonomia UE 
privind activitățile economice sustenabile.

Or. en

Amendamentul 61
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
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contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra cercetarea și 
inovarea, sprijinirea IMM-urilor, 
infrastructurile energetice și de transport, 
rețelele de termoficare, mobilitatea verde, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor, energia 
curată și măsurile de eficiență energetică, 
inclusiv renovarea și transformarea 
clădirilor, sprijinirea tranziției către o 
economie circulară, regenerarea și 
decontaminarea solurilor și a apelor, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv serviciile de îngrijire și 
locuințele sociale. Dezvoltarea 
infrastructurilor poate include, de 
asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor, în mod specific celor 
amplificate de schimbările climatice, cum 
ar fi inundațiile și incendiile forestiere. Ar 
trebui să se favorizeze o abordare 
cuprinzătoare în materie de investiții, în 
special pentru teritoriile cu nevoi 
importante în contextul tranziției. Ar putea 
fi sprijinite și investițiile în alte sectoare 
dacă sunt în concordanță cu planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă adoptate. 
Prin sprijinirea investițiilor care nu 
generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
teritoriale, sociale, economice și de mediu 
care rezultă din adaptarea la tranziția 
climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

Or. en



PE657.150v01-00 32/163 AM\1212239RO.docx

RO

Amendamentul 62
Nicolae Ștefănuță, Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională, 
crearea de locuri de muncă și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică.
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eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

Or. en

Amendamentul 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, transportul public local, 
gestionarea deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 



PE657.150v01-00 34/163 AM\1212239RO.docx

RO

investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

Or. en

Amendamentul 64
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, printre care fostele zone miniere 
și regiunile periferice, cum ar fi insulele, 
facilitatea trebuie să acopere o gamă largă 
de investiții, cu condiția ca acestea să 
contribuie la satisfacerea necesităților în 
materie de dezvoltare în contextul tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, conform descrierii din 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă. 
În categoriile de investiții sprijinite se pot 
încadra infrastructurile energetice și de 
transport, rețelele de termoficare, 
mobilitatea verde, gestionarea inteligentă a 
deșeurilor, energia curată și măsurile de 
eficiență energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, sprijinirea 
tranziției către o economie circulară, 
regenerarea și decontaminarea solurilor, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv locuințele sociale. 
Dezvoltarea infrastructurilor poate include, 
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pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

de asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
poate recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

Or. fr

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic și circulară, 
conform descrierii din planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă. În categoriile de 
investiții sprijinite se pot încadra 
infrastructurile energetice și de transport, 
rețelele de termoficare, mobilitatea verde, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor, energia 
curată și măsurile de eficiență energetică, 
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renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

inclusiv renovarea și transformarea 
clădirilor, sprijinirea tranziției către o 
economie circulară, regenerarea și 
decontaminarea solurilor, precum și 
perfecționarea și recalificarea, formarea 
profesională și infrastructurile sociale, 
inclusiv locuințele sociale. Dezvoltarea 
infrastructurilor poate include, de 
asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile, cu 
respectarea principiului de a nu 
prejudicia în mod semnificativ.

Or. en

Amendamentul 66
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea trebuie să acopere o 
gamă largă de investiții, cu condiția ca 
acestea să contribuie la satisfacerea 
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necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra infrastructurile 
energetice și de transport, rețelele de 
termoficare, mobilitatea verde, gestionarea 
inteligentă a deșeurilor, energia curată și 
măsurile de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea și transformarea clădirilor, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, regenerarea și decontaminarea 
solurilor, precum și perfecționarea și 
recalificarea, formarea profesională și 
infrastructurile sociale, inclusiv locuințele 
sociale. Dezvoltarea infrastructurilor poate 
include, de asemenea, soluții care să 
conducă la o reziliență sporită a acestora 
pentru a face față dezastrelor. Ar trebui să 
se favorizeze o abordare cuprinzătoare în 
materie de investiții, în special pentru 
teritoriile cu nevoi importante în contextul 
tranziției. Ar putea fi sprijinite și 
investițiile în alte sectoare dacă sunt în 
concordanță cu planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă adoptate. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, se poate 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

necesităților în materie de dezvoltare în 
contextul tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, conform 
descrierii din planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă. În categoriile de investiții 
sprijinite se pot încadra, de exemplu, 
infrastructurile energetice și de transport, 
rețelele de termoficare, mobilitatea verde, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor, energia 
curată și măsurile de eficiență energetică, 
inclusiv renovarea și transformarea 
clădirilor, sprijinirea tranziției către o 
economie circulară, regenerarea și 
decontaminarea solurilor, precum și 
perfecționarea și recalificarea, formarea 
profesională și infrastructurile sociale, 
inclusiv locuințele sociale. Dezvoltarea 
infrastructurilor poate include, de 
asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate. Prin sprijinirea investițiilor care 
nu generează venituri suficiente, facilitatea 
urmărește să furnizeze entităților din 
sectorul public resursele suplimentare 
necesare pentru a face față provocărilor 
sociale, economice și de mediu care rezultă 
din adaptarea la tranziția climatică. Pentru 
a contribui la identificarea investițiilor cu 
un impact pozitiv semnificativ asupra 
mediului, eligibile în cadrul facilității, se 
poate recurge la criteriile legate de 
conformitatea cu obiectivul Uniunii în 
materie de climă pentru 2030 și cu cel al 
realizării unei economii neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În contextul eforturilor sale pentru 
creșterea coeziunii economice, teritoriale 
și sociale, facilitatea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la eliminarea 
inegalităților, la promovarea egalității de 
gen și la integrarea perspectivei de gen, 
precum și la combaterea discriminării 
bazate pe criteriul de sex, rasă sau origine 
etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală, astfel cum se 
prevede la articolul 2 din Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), la 
articolul 10 din TFUE și la articolul 21 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Toate părțile 
interesate implicate în toate etapele 
punerii în aplicare a facilității se 
angajează să promoveze egalitatea de gen 
și să se asigure că impactul asupra 
femeilor este luat în considerare, având în 
vedere că acestea sunt afectate în mod 
disproporționat de schimbările climatice 
și de procesul de tranziție.

Or. en

Amendamentul 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Obiectivele facilității ar trebui să 
fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile 
și al promovării de către Uniune a 
obiectivului de conservare, protecție și 
îmbunătățire a calității mediului, în 
conformitate cu articolul 11 și cu articolul 
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191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se 
cont de principiul „poluatorul plătește” și 
de angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 69
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia ar trebui să adopte o listă 
de excludere a investițiilor care aduc 
atingere obiectivelor stabilite în cadrul 
Acordului de la Paris și al Pactului verde 
și care nu sunt în concordanță cu politica 
BEI de finanțare în domeniul energiei. 
Aceste investiții ar trebui excluse de la 
sprijinul Uniunii oferit prin intermediul 
facilității.

Or. en

Amendamentul 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a evita deprecierea 
activelor și pentru a asigura că fondurile 
publice sunt utilizate în modul cel mai 
eficient din punctul de vedere al 
costurilor, proiectele care beneficiază de 
acestea ar trebui să aibă un impact verde, 
de durată și sustenabil și să contribuie la 
realizarea neutralității climatice până în 
2050.
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Amendamentul 71
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În punerea în aplicare a facilității 
ar trebui să fie respectate principiile 
orizontale prevăzute la articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(„TUE”) și la articolul 10 din TFUE, 
inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-
se seama de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 
Statele membre ar trebui să respecte, de 
asemenea, obligațiile Convenției 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului și ale Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și să 
asigure accesibilitatea în conformitate cu 
articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. 
Facilitatea nu ar trebui să sprijine acțiuni 
care contribuie la orice formă de 
segregare sau excludere ori care sprijină 
o infrastructură inaccesibilă persoanelor 
cu dizabilități. Statele membre și Comisia 
ar trebui să urmărească eliminarea 
inegalităților, promovarea egalității între 
femei și bărbați și integrarea perspectivei 
de gen, precum și combaterea 
discriminării pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Or. en
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Amendamentul 72
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că punerea în aplicare 
a facilității contribuie la respectarea și la 
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 
elaborare, monitorizare, punere în 
aplicare și evaluare a programelor 
operaționale, la timp și în mod consecvent 
și, prin urmare, impun ca evaluările 
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 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
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granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE. Totuși, protecția 
beneficiarilor finali este esențială pentru 
a asigura eficacitatea investițiilor 
sprijinite prin intermediul facilității. 
Autoritățile locale și regionale nu își pot 
pierde finanțarea ca urmare a unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre. Dacă 
este necesar, Comisia Europeană, de 
comun acord cu Parlamentul European și 
cu Consiliul, trebuie să gestioneze 
fondurile în mod temporar, împreună cu 
beneficiarii, fără implicarea guvernelor 
naționale care încalcă statul de drept.

Or. en

Amendamentul 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
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Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE. Numai statele 
membre care respectă valorile 
fundamentale ale Uniunii, inclusiv 
principiul statului de drept, ar trebui să 
beneficieze de facilitate. În cazul în care 
Comisia consideră că într-un stat membru 
se încalcă statul de drept, aceasta trebuie 
să încerce să sprijine tranziția regiunilor 
în cauză în alte moduri sau să găsească o 
modalitate de a direcționa sprijinul strict 
către regiune, dacă respectiva regiune 
respectă principiile statului de drept, fără 
implicarea guvernului național.

Or. en

Amendamentul 75
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
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statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE. Prin urmare, 
respectarea valorilor fundamentale ale 
Uniunii, cum ar fi principiul statului de 
drept, și aderarea la acestea trebuie să fie 
obligatorii pentru a primi sprijin financiar 
din bugetul UE, inclusiv prin Mecanismul 
pentru o tranziție justă. Statele membre 
care beneficiază de Mecanismul pentru o 
tranziție justă trebuie să se angajeze să 
realizeze obiectivul UE de neutralitate 
climatică până în 2050.

Or. en

Amendamentul 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd verificări ale 
responsabilității actorilor financiari.
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Or. fr

Amendamentul 77
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Facilitatea ar urma să ofere sprijin 
sub formă de granturi acordate de Uniune, 
combinate cu împrumuturi acordate de un 
partener financiar. Pachetul financiar al 
componentei de grant, pus în aplicare de 
Comisie prin gestiune directă, ar trebui să 
ia forma unei finanțări care nu este legată 
de costuri, în conformitate cu articolul 
125 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului („Regulamentul 
financiar”)12. Această formă de finanțare 
ar ajuta la stimularea promotorilor de 
proiecte să participe și să contribuie la 
realizarea obiectivelor facilității într-un 
mod eficient în raport cu dimensiunea 
împrumutului. Componenta de grant ar 
urma să fie asigurată de Banca Europeană 
de Investiții („BEI”). Facilitatea poate fi 
extinsă și la alți parteneri financiari care 
furnizează componenta de grant atunci 
când devin disponibile resurse 
suplimentare pentru componenta de grant 
sau când acest lucru este necesar pentru o 
punere în aplicare corectă.

(7) Facilitatea ar urma să ofere sprijin 
sub formă de granturi acordate de Uniune, 
combinate cu împrumuturi acordate de un 
partener financiar. Componenta de grant ar 
urma să fie asigurată de Banca Europeană 
de Investiții („BEI”). Alți parteneri 
financiari care au trecut de evaluarea 
pilonilor prevăzută la articolul 154 din 
Regulamentul financiar pot furniza, de 
asemenea, componenta de grant, în 
măsura în care au capacitatea de a 
îndeplini obiectivele facilității, de a 
contribui cu resurse proprii și de a asigura 
o acoperire geografică adecvată.

_________________
12 Regulamentul (UE Euratom) 
2018/1046.

Or. en

Amendamentul 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Facilitatea ar urma să ofere sprijin 
sub formă de granturi acordate de Uniune, 
combinate cu împrumuturi acordate de un 
partener financiar. Pachetul financiar al 
componentei de grant, pus în aplicare de 
Comisie prin gestiune directă, ar trebui să 
ia forma unei finanțări care nu este legată 
de costuri, în conformitate cu articolul 125 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al 
Consiliului („Regulamentul financiar”)12. 
Această formă de finanțare ar ajuta la 
stimularea promotorilor de proiecte să 
participe și să contribuie la realizarea 
obiectivelor facilității într-un mod eficient 
în raport cu dimensiunea împrumutului. 
Componenta de grant ar urma să fie 
asigurată de Banca Europeană de Investiții 
(„BEI”). Facilitatea poate fi extinsă și la 
alți parteneri financiari care furnizează 
componenta de grant atunci când devin 
disponibile resurse suplimentare pentru 
componenta de grant sau când acest lucru 
este necesar pentru o punere în aplicare 
corectă.

(7) Facilitatea ar urma să ofere sprijin 
sub formă de granturi acordate de Uniune, 
combinate cu împrumuturi acordate de un 
partener financiar. Pachetul financiar al 
componentei de grant, pus în aplicare de 
Comisie prin gestiune directă, ar trebui să 
ia forma unei finanțări care nu este legată 
de costuri, în conformitate cu articolul 125 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al 
Consiliului („Regulamentul financiar”)12. 
Această formă de finanțare ar ajuta la 
stimularea promotorilor de proiecte să 
participe și să contribuie la realizarea 
obiectivelor comunelor, ale orașelor, ale 
municipiilor și ale teritoriilor într-un mod 
eficient în raport cu dimensiunea 
împrumutului. Componenta de grant ar 
urma să fie asigurată de Banca Europeană 
de Investiții („BEI”).

_________________ _________________
12 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 2018/1046.

12 Regulamentul (UE, Euratom) 
 2018/1046.

Or. en

Amendamentul 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pandemia de COVID-19 a 
consolidat importanța Mecanismului 
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pentru o tranziție justă în ceea ce privește 
necesitatea de a reconstrui economiile 
regiunilor celor mai afectate de tranziția 
climatică. Având în vedere 
interdependența dintre tranziția climatică 
și creșterea economică sustenabilă, 
trebuie să existe suficiente resurse în 
cadrul facilității de împrumut pentru 
sectorul public pentru a aborda 
provocările tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic în 
Uniune până în 2050, care au fost 
agravate de pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Granturile acordate de BEI și de 
alți parteneri financiari entităților din 
sectorul public pentru a sprijini proiectele 
identificate de Comisie ca fiind eligibile, 
independente din punct de vedere 
financiar și tehnic, ar trebui să fie 
exceptate de la calculul deficitului și al 
datoriei unui stat membru, astfel cum este 
definit în Pactul de stabilitate și de 
creștere.

Or. en

Amendamentul 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(8) Suma de [250 000 000] EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar urma să fie finanțată de la bugetul 
Uniunii în conformitate cu [propunerea 
privind noul CFM] și ar constitui 
valoarea de referință principală, în sensul 
punctului 17 din acordul interinstituțional 
din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară, cooperarea în materie 
bugetară și privind buna gestiune 
financiară13, pentru Parlamentul 
European și pentru Consiliu pe durata 
procedurii bugetare anuale.

eliminat

_________________
13 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC

Or. en

Amendamentul 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Suma de [250 000 000] EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității ar 
urma să fie finanțată de la bugetul Uniunii 
în conformitate cu [propunerea privind 
noul CFM] și ar constitui valoarea de 
referință principală, în sensul punctului 17 
din acordul interinstituțional din 2 
decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară, cooperarea în materie 
bugetară și privind buna gestiune 
financiară13, pentru Parlamentul European 
și pentru Consiliu pe durata procedurii 
bugetare anuale.

(8) Suma de [1 525 000 000] EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității ar 
urma să fie finanțată de la bugetul Uniunii 
în conformitate cu [propunerea privind 
noul CFM] și ar constitui valoarea de 
referință principală, în sensul punctului 17 
din acordul interinstituțional din 2 
decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară, cooperarea în materie 
bugetară și privind buna gestiune 
financiară13, pentru Parlamentul European 
și pentru Consiliu pe durata procedurii 
bugetare anuale.



AM\1212239RO.docx 49/163 PE657.150v01-00

RO

_________________ _________________
13 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC

13 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2013%3A373%3ATOC

Or. en

Amendamentul 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Suma de 275 000 000 EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar urma să fie finanțată prin rambursări 
de la instrumentele financiare instituite 
prin programele enumerate în anexa I la 
prezentul regulament. Aceste venituri 
provin din programe finalizate, 
independent de facilitate, și ar trebui 
considerate venituri alocate externe prin 
derogare de la articolul 21 alineatul (3) 
litera (f) din Regulamentul financiar, în 
temeiul articolului 322 alineatul (1) din 
TFUE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Suma de 275 000 000 EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar urma să fie finanțată prin rambursări 
de la instrumentele financiare instituite 

(9) Articolul 21 alineatul (3) litera (f) 
din Regulamentul financiar și articolul 322 
alineatul (1) din TFUE ar trebui să fie 
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prin programele enumerate în anexa I la 
prezentul regulament. Aceste venituri 
provin din programe finalizate, 
independent de facilitate, și ar trebui 
considerate venituri alocate externe prin 
derogare de la articolul 21 alineatul (3) 
litera (f) din Regulamentul financiar, în 
temeiul articolului 322 alineatul (1) din 
TFUE.

respectate pe deplin.

Or. en

Amendamentul 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Suma de [1 000 000 000] EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar trebui să fie finanțată din excedentul 
previzibil al provizionării garanției UE 
instituite prin Regulamentul (UE) 
2015/1017 al Parlamentului European și 
al Consiliului, care instituie și Fondul 
european pentru investiții strategice 
(denumit în continuare „Regulamentul 
FEIS”)14. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă o derogare de la articolul 213 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
financiar, care prevede obligația ca orice 
excedent de provizioane pentru o garanție 
bugetară să fie returnat la buget, pentru 
ca surplusul respectiv să fie alocat 
facilității. Aceste venituri alocate ar trebui 
considerate venituri alocate externe prin 
derogare de la articolul 21 alineatul (3) 
litera (f) din Regulamentul financiar, în 
temeiul articolului 322 alineatul (1) din 
TFUE.

eliminat

_________________
14 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul 
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european pentru investiții strategice, 
Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții și Portalul european 
de proiecte de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Suma de 1 000 000 000 EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar trebui să fie finanțată din excedentul 
previzibil al provizionării garanției UE 
instituite prin Regulamentul (UE) 
2015/1017 al Parlamentului European și 
al Consiliului, care instituie și Fondul 
european pentru investiții strategice 
(denumit în continuare „Regulamentul 
FEIS”)14. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă o derogare de la articolul 213 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
financiar, care prevede obligația ca orice 
excedent de provizioane pentru o garanție 
bugetară să fie returnat la buget, pentru 
ca surplusul respectiv să fie alocat 
facilității. Aceste venituri alocate ar trebui 
considerate venituri alocate externe prin 
derogare de la articolul 21 alineatul (3) 
litera (f) din Regulamentul financiar, în 
temeiul articolului 322 alineatul (1) din 
TFUE.

eliminat

_________________
14 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul 
european pentru investiții strategice, 



PE657.150v01-00 52/163 AM\1212239RO.docx

RO

Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții și Portalul european 
de proiecte de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Suma de 1 000 000 000 EUR din 
cadrul componentei de grant a facilității 
ar trebui să fie finanțată din excedentul 
previzibil al provizionării garanției UE 
instituite prin Regulamentul (UE) 
2015/1017 al Parlamentului European și 
al Consiliului, care instituie și Fondul 
european pentru investiții strategice 
(denumit în continuare „Regulamentul 
FEIS”)14. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă o derogare de la articolul 213 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
financiar, care prevede obligația ca orice 
excedent de provizioane pentru o garanție 
bugetară să fie returnat la buget, pentru ca 
surplusul respectiv să fie alocat facilității. 
Aceste venituri alocate ar trebui 
considerate venituri alocate externe prin 
derogare de la articolul 21 alineatul (3) 
litera (f) din Regulamentul financiar, în 
temeiul articolului 322 alineatul (1) din 
TFUE.

(10) Articolul 213 alineatul (4) litera (a) 
din Regulamentul financiar, care prevede 
obligația ca orice excedent de provizioane 
pentru o garanție bugetară să fie returnat la 
buget, ar trebui să fie respectat pe deplin.

_________________
14 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul 
european pentru investiții strategice, 
Platforma europeană de consiliere în 
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materie de investiții și Portalul european 
de proiecte de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 12 
alineatul (4) litera (c) din Regulamentul 
financiar, creditele corespunzătoare 
veniturilor alocate externe trebuie 
transferate în mod automat către 
programul sau acțiunea succesivă. 
Această dispoziție permite alinierea 
calendarului multianual al veniturilor 
alocate cu traiectoria de punere în 
aplicare a proiectelor finanțate de 
facilitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) De asemenea, trebuie să se prevadă 
resurse pentru sprijin consultativ, pentru a 
promova pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor.

(12) De asemenea, trebuie să se prevadă 
resurse pentru sprijin consultativ, pentru a 
promova pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor, inclusiv în etapa 
de depunere.
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Or. en

Amendamentul 90
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care 
să fie respectate într-o primă etapă, pe 
baza cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a 
se asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste 
alocări naționale nu trebuie stabilite după 
31 decembrie 2024. Ulterior, resursele 
rămase disponibile pentru componenta de 
grant trebuie să fie furnizate fără a se aloca 
în prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

(13) Resursele disponibile pentru 
componenta de grant trebuie să fie 
furnizate fără a se aloca în prealabil cote 
naționale și pe bază concurențială la 
nivelul Uniunii, asigurându-se, în același 
timp, previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că fondurile programului sunt cheltuite în modul cel mai eficient, nu 
ar trebui să existe alocări la nivel național.

Amendamentul 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
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Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant la 
cel mai înalt nivel posibil și înțelegând că 
regiunile în tranziție ar putea fi grav 
afectate din punct de vedere financiar și 
social de tranziție, trebuie să se instituie un 
mecanism de stabilire a cotelor naționale 
alocate care să fie respectate într-o primă 
etapă, pe baza cheii de repartizare propuse 
în Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități. Ar 
trebui publicat un raport intermediar de 
evaluare până la 30 iunie 2024 pentru a 
se furniza informații necesare pentru 
alocarea resurselor rămase.

Or. en

Justificare

Raportul intermediar de evaluare ar putea furniza informații valoroase privind procesul de 
alocare a fondurilor rămase disponibile după 31 decembrie 2024, care nu sunt prealocate pe 
stat membru. Prin urmare, devansarea datei publicării raportului intermediar ar fi justificată.

Amendamentul 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
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Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a 
se asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste 
alocări naționale nu trebuie stabilite după 
31 decembrie 2024. Ulterior, resursele 
rămase disponibile pentru componenta de 
grant trebuie să fie furnizate fără a se 
aloca în prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate pe întreaga durată de viață a 
programului. Resursele disponibile pentru 
componenta de grant trebuie să fie 
furnizate alocându-se în prealabil cote 
naționale și pe bază concurențială la 
nivelul Uniunii, asigurându-se, în același 
timp, previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare bazată pe 
viabilitate și pe combaterea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Acest mecanism ar trebui 
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asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

instituit prin intermediul unui act delegat 
al Comisiei prin care să fie stabilite cotele 
respective pentru fiecare stat membru. Cu 
toate acestea, pentru a se asigura un 
compromis între realizarea acestui obiectiv 
și necesitatea optimizării impactului 
economic al facilității și a punerii sale în 
aplicare, aceste alocări naționale nu trebuie 
stabilite după perioada corespunzătoare 
cadrului financiar multianual (CFM) 
2021-2027. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități, 
acordând o atenție deosebită teritoriilor 
celor mai afectate de tranziția climatică.

Or. en

Amendamentul 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Nevoile regiunilor mai 
puțin dezvoltate menționate la articolul 
102 alineatul (2) din Regulamentul .../... 
[noul RDC] ar trebui să fie luate în 
considerare. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
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decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități, 
promovând coeziunea economică, socială 
și teritorială.

Or. en

Amendamentul 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă, fără ca recomandările 
semestrului european 2020 să constituie 
condiții prealabile. Cu toate acestea, 
pentru a se asigura un compromis între 
realizarea acestui obiectiv și necesitatea 
optimizării impactului economic al 
facilității și a punerii sale în aplicare sale, 
aceste alocări naționale nu trebuie stabilite 
după 31 decembrie 2024. Ulterior, 
resursele rămase disponibile pentru 
componenta de grant trebuie să fie 
furnizate fără a se aloca în prealabil cote 
naționale și pe bază concurențială la 
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adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

nivelul Uniunii, asigurându-se, în același 
timp, previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

Or. fr

Amendamentul 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după perioada 
corespunzătoare cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027. Ulterior, 
resursele rămase disponibile pentru 
componenta de grant trebuie să fie 
furnizate fără a se aloca în prealabil cote 
naționale și pe bază concurențială la 
nivelul Uniunii, asigurându-se, în același 
timp, previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional și orientată către coeziunea 
teritorială, bazată pe necesități.

Or. en

Amendamentul 97
Nicolae Ștefănuță
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare sale, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, 
trebuie să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Cu toate acestea, pentru a se 
asigura un compromis între realizarea 
acestui obiectiv și necesitatea optimizării 
impactului economic al facilității și a 
punerii sale în aplicare, aceste alocări 
naționale nu trebuie stabilite după 31 
decembrie 2024. Ulterior, resursele rămase 
disponibile pentru componenta de grant 
trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare echitabilă 
convergentă la nivel regional, bazată pe 
necesități.

Or. en

Amendamentul 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
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contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului. Planurile teritoriale 
elaborate împreună cu Comisia trebuie să 
includă criterii comune, și anume: 
asistență pentru regiunile care depind în 
mare măsură de combustibilii fosili și 
pentru industriile cu un volum ridicat al 
emisiilor de CO2, un proiect reușit privind 
tranziția către activități care generează 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
angajamentul de a crea noi locuri de 
muncă în economia verde, hotărârea de a 
investi în sursele de energie regenerabile 
și în conectivitatea digitală. Autoritățile 
locale și regionale competente din 
teritoriile în cauză trebuie să participe și 
să se implice activ în elaborarea planului 
teritorial pentru o tranziție justă.

Or. fr

Amendamentul 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
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eligibilitate și criterii de atribuire trebuie 
să țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

eligibilitate și criterii de atribuire țin seama 
de criteriile relevante stabilite prin 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile], de capacitatea 
proiectului de a îndeplini obiectivele și 
nevoile în materie de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de contribuția la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030 și a neutralității 
climatice până în 2050, de obiectivul 
general de promovare a convergenței 
regionale și teritoriale și de importanța 
componentei de grant pentru viabilitatea 
proiectului. Comisia se asigură că 
egalitatea de gen și integrarea perspectivei 
de gen sunt luate în considerare și 
promovate în cadrul programului de 
lucru. Prin urmare, sprijinul Uniunii 
instituit prin prezentul regulament trebui 
pus doar la dispoziția statelor membre care 
au adoptat cel puțin un plan teritorial 
pentru o tranziție justă. Programul de lucru 
și cererile de propuneri vor ține seama, de 
asemenea, de planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă prezentate de statele 
membre, pentru a asigura coerența și 
consecvența între diferiții piloni ai 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 100
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire, care pot include 
criterii relevante dintre cele stabilite de 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [Regulamentul 
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țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile], trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivele generale de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
abordare a costurilor economice și sociale 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2050, asigurându-se totodată că nimeni 
nu este lăsat în urmă, precum și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

Or. en

Amendamentul 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie 
să țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de obiectivul general de promovare a 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile prioritare de atribuire, în cazul 
în care cererea depășește resursele de 
finanțare din cadrul alocărilor naționale, 
ar trebui să fie stabilite în programul de 
lucru și în cererea de propuneri. Aceste 
condiții de eligibilitate și criterii prioritare 
ar trebui să țină seama de criteriile 
relevante stabilite prin Regulamentul 
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convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

(UE) .../… Parlamentului European și al 
Consiliului [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile], de capacitatea 
proiectului de a îndeplini obiectivele și 
nevoile în materie de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de contribuția la tranziția climatică, 
de raportul cost-eficacitate al proiectului, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

Or. en

Amendamentul 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de criteriile relevante stabilite 
de taxonomia UE pentru investiții 
durabile, de capacitatea proiectului de a 
îndeplini obiectivele și nevoile în materie 
de dezvoltare descrise în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, de 
contribuția la tranziția climatică, de 
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sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

adoptarea de către entitatea din sectorul 
public care solicită sprijinul a unui plan 
de eliminare treptată a tuturor 
combustibililor fosili într-un interval de 
timp compatibil cu obiectivele Acordului 
de la Paris, de obiectivul general de 
promovare a coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și de importanța componentei 
de grant pentru viabilitatea proiectului. 
Prin urmare, sprijinul Uniunii instituit prin 
prezentul regulament trebui pus doar la 
dispoziția statelor membre care au adoptat 
cel puțin un plan teritorial pentru o tranziție 
justă. Programul de lucru și cererile de 
propuneri vor ține seama, de asemenea, de 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
prezentate de statele membre, pentru a 
asigura coerența și consecvența între 
diferiții piloni ai mecanismului.

Or. en

Amendamentul 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire, care pot include 
criterii relevante dintre cele stabilite de 
Regulamentul (UE) ... [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile], trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de capacitatea proiectului de a 
îndeplini obiectivele și nevoile în materie 
de dezvoltare descrise în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, de 
contribuția la asigurarea faptului că 
tranziția climatică este realizată fără a 
lăsa pe nimeni în urmă, de obiectivul 
general de promovare a convergenței 
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vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

regionale și teritoriale și de rolul 
componentei de grant pentru 
accesibilitatea proiectului din punctul de 
vedere al costurilor. Prin urmare, sprijinul 
Uniunii instituit prin prezentul regulament 
trebui pus doar la dispoziția statelor 
membre care au adoptat cel puțin un plan 
teritorial pentru o tranziție justă. Programul 
de lucru și cererile de propuneri vor ține 
seama, de asemenea, de planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă prezentate de statele 
membre, pentru a asigura coerența și 
consecvența între diferiții piloni ai 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 104
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
includă respectarea taxonomiei UE și a 
principiului de a nu prejudicia în mod 
semnificativ, să țină seama de relevanța 
proiectului în contextul nevoilor de 
dezvoltare descrise în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă, de obiectivul 
general de promovare a convergenței 
regionale și teritoriale și de importanța 
componentei de grant pentru viabilitatea 
proiectului. Prin urmare, sprijinul Uniunii 
instituit prin prezentul regulament trebui 
pus doar la dispoziția statelor membre care 
au adoptat cel puțin un plan teritorial 
pentru o tranziție justă. Programul de lucru 
și cererile de propuneri vor ține seama, de 
asemenea, de planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă prezentate de statele 
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ai mecanismului. membre, pentru a asigura coerența și 
consecvența între diferiții piloni ai 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 105
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și a coeziunii 
teritoriale și de importanța componentei de 
grant pentru viabilitatea proiectului. Prin 
urmare, sprijinul Uniunii instituit prin 
prezentul regulament trebui pus doar la 
dispoziția statelor membre care au adoptat 
cel puțin un plan teritorial pentru o tranziție 
justă. Programul de lucru și cererile de 
propuneri vor ține seama, de asemenea, de 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
prezentate de statele membre, pentru a 
asigura coerența și consecvența între 
diferiții piloni ai mecanismului.

Or. en

Amendamentul 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire trebuie să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie să 
țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
coeziunii regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

Or. en

Amendamentul 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a proteja bugetul Uniunii și 
pentru a respecta valorile Uniunii, statele 
membre ar trebui să sprijine statul de 
drept, o deficiență generalizată în ceea ce 
privește statul de drept putând determina 
suspendarea plăților și a angajamentelor, 
o reducere a finanțării și interdicția de a 
încheia noi angajamente în conformitate 
cu Regulamentul UE al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
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deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre.

Or. en

Amendamentul 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități ar trebui acordat, în mod 
ad-hoc, regiunilor care se confruntă cu o 
criză economică neprevăzută generată de 
acțiunile întreprinse pentru abordarea 
schimbărilor climatice, pentru a permite 
un răspuns adecvat în cazul situațiilor de 
criză care pot apărea în contextul 
tranziției. Acest lucru urmărește să 
asigure că regiunile pot primi sprijin 
chiar dacă nu sunt etichetate în prealabil 
ca regiuni afectate.

Or. en

Amendamentul 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care abordează costurile 
economice și sociale ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic în Uniune până în 2050, care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar asigura finanțarea 
proiectelor în aceeași măsură sau în 
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bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

aceleași termene fără componenta de 
sprijin financiar de la bugetul Uniunii. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

Or. en

Amendamentul 110
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței și 
care, prin urmare, nu ar putea fi realizate 
fără sprijinul financiar acordat de Uniune 
în cadrul acestei facilități. Veniturile 
proprii trebuie să corespundă veniturilor, 
cu excepția transferurilor bugetare, 
generate direct de activitățile desfășurate 
de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

Or. en

Amendamentul 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar, pe baza unei medii rezultate în 
urma unei evaluări efectuate de două 
societăți de audit independente, și să fie 
finanțate exclusiv din împrumuturi 
acordate în condițiile pieței. Veniturile 
proprii trebuie să corespundă veniturilor, 
cu excepția transferurilor bugetare, 
generate direct de activitățile desfășurate 
de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

Or. fr

Amendamentul 112
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități trebuie acordat doar 
proiectelor care respectă taxonomia UE și 
principiul de a nu prejudicia în mod 
semnificativ și care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie viabile din punct de vedere 
financiar și să fie finanțate exclusiv din 
împrumuturi acordate în condițiile pieței. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.



PE657.150v01-00 72/163 AM\1212239RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Proiectele sprijinite în cadrul 
acestei facilități ar trebui să urmărească 
să fie viabile din punct de vedere 
financiar pe întreaga durata de viață a 
proiectului. Comisia, în cooperare cu 
beneficiarii și cu partenerii financiari, ar 
trebui să monitorizeze în mod constant 
viabilitatea financiară a proiectelor 
sprijinite în cadrul acestei facilități.

Or. en

Amendamentul 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Deoarece componenta de grant 
trebuie să reflecte necesitățile diferite în 
materie de dezvoltare ale regiunilor din 
statele membre, acest sprijin trebuie să fie 
adaptat. Ținând seama de faptul că 
entitățile din sectorul public din regiunile 
mai puțin dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 102 alineatul (2) din 
Regulamentul [noul RDC], au, în general, 
o capacitate mai mică în materie de 
investiții publice, ratele granturilor aplicate 
împrumuturilor acordate unor astfel de 
entități trebuie să fie mai mari prin 
comparație.

(16) Deoarece componenta de grant 
trebuie să reflecte necesitățile diferite în 
materie de dezvoltare ale regiunilor din 
statele membre, acest sprijin trebuie să fie 
adaptat. Ținând seama de faptul că 
entitățile din sectorul public din regiunile 
mai puțin dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 102 alineatul (2) din 
Regulamentul [noul RDC], cele din 
regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt 
definite la articolul 349 din TFUE, 
precum și cele din zonele rurale, slab 
populate și depopulate au, în general, o 
capacitate mai mică în materie de investiții 
publice, ratele granturilor aplicate 
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împrumuturilor acordate unor astfel de 
entități trebuie să fie mai mari prin 
comparație.

Or. en

Amendamentul 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Deoarece componenta de grant 
trebuie să reflecte necesitățile diferite în 
materie de dezvoltare ale regiunilor din 
statele membre, acest sprijin trebuie să fie 
adaptat. Ținând seama de faptul că 
entitățile din sectorul public din regiunile 
mai puțin dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 102 alineatul (2) din 
Regulamentul [noul RDC], au, în general, 
o capacitate mai mică în materie de 
investiții publice, ratele granturilor aplicate 
împrumuturilor acordate unor astfel de 
entități trebuie să fie mai mari prin 
comparație.

(16) Deoarece componenta de grant 
trebuie să reflecte necesitățile diferite în 
materie de dezvoltare ale regiunilor din 
statele membre, acest sprijin trebuie să fie 
prioritar în respectivele regiuni. Ținând 
seama de faptul că entitățile din sectorul 
public din regiunile mai puțin dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 102 
alineatul (2) din Regulamentul [noul 
RDC], au, în general, o capacitate mai 
mică în materie de investiții publice, ratele 
granturilor aplicate împrumuturilor 
acordate unor astfel de entități trebuie să 
fie mai mari prin comparație.

Or. en

Amendamentul 116
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare eficientă a facilității, ar putea fi 
necesar să se ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor. Acest sprijin trebuie 
furnizat prin intermediul Platformei de 

(17) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare eficientă a facilității, ar putea fi 
necesar să se ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor, în special în ceea ce 
privește sustenabilitatea și respectarea 
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consiliere InvestEU. taxonomiei UE. Acest sprijin trebuie 
furnizat prin intermediul Platformei de 
consiliere InvestEU.

Or. en

Amendamentul 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare eficientă a facilității, ar putea fi 
necesar să se ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor. Acest sprijin trebuie 
furnizat prin intermediul Platformei de 
consiliere InvestEU.

(17) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare eficientă a facilității, ar putea fi 
necesar să se ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor. Acest sprijin trebuie 
furnizat prin intermediul Platformei de 
consiliere InvestEU și finanțat din resurse 
de la bugetul UE.

Or. en

Amendamentul 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Dat fiind că eficiența acestei 
facilități depinde de capacitățile 
administrative ale beneficiarilor, Comisia 
se asigură că proiectele sunt însoțite de 
eforturi de modernizare și de digitalizare 
a administrației publice și a furnizării de 
servicii publice, îmbunătățind inovarea, 
dacă este necesar, prin intermediul 
instrumentelor politicii de coeziune, 
printre altele.

Or. en
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Amendamentul 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu Regulamentul 
financiar și cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 
al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2185/96 al Consiliului și cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului, interesele financiare ale 
Uniunii trebuie protejate prin măsuri 
proporționate, printre care se numără 
prevenirea, detectarea, corectarea și 
investigarea neregulilor, inclusiv a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, acolo unde este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 și cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv controale și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată 
infracțiuni care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii, să acorde 

(19) În conformitate cu Regulamentul 
financiar și cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 
al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2185/96 al Consiliului și cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului, interesele financiare ale 
Uniunii trebuie protejate prin măsuri 
proporționate, printre care se numără 
prevenirea, detectarea, corectarea și 
investigarea neregulilor, inclusiv a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, acolo unde este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 și cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv controale și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată 
infracțiuni care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii, să acorde 
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accesul și drepturile necesare Comisiei, 
OLAF, EPPO în ceea ce privește statele 
membre care participă la cooperarea 
consolidată în temeiul Regulamentului 
(UE) 2017/1939, precum și Curții de 
Conturi Europene (CCE) și să se asigure că 
eventualii terți implicați în execuția 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente.

accesul și drepturile necesare Comisiei, 
OLAF, EPPO în ceea ce privește statele 
membre care participă la cooperarea 
consolidată în temeiul Regulamentului 
(UE) 2017/1939, precum și Curții de 
Conturi Europene (CCE) și să se asigure că 
eventualii terți implicați în execuția 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente. Pentru orice grant care 
depășește suma de 5 000 000 EUR, 
trebuie efectuat un control bianual al 
utilizării fondurilor europene de către un 
auditor al Curții de Conturi Europene, 
prin intermediul unui control documentar 
și al unui control la fața locului, care va 
conduce la o decizie privind acordarea 
descărcării de gestiune a fondurilor.

Or. fr

Amendamentul 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Sprijinul financiar acordat prin 
intermediul facilității nu ar trebui oferit 
întreprinderilor înregistrate în țările 
incluse pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale, cu 
excepția cazului în care acestea dovedesc 
că desfășoară în respectivele țări o 
activitate economică legitimă.

Or. en

Amendamentul 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie 
să i se delege competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE, în ceea ce privește delegarea altor 
sarcini de punere în aplicare agențiilor 
executive, precum și modificarea 
elementelor incluse în anexa II la 
prezentul regulament referitoare la 
indicatorii-cheie de performanță. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
poată să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru componenta de grant a 
acestei facilități până la 31 decembrie 
2024, trebuie să i se confere Comisiei 
competențe de executare pentru a stabili 
alocările naționale disponibile, exprimate 

eliminat
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sub formă de cote din pachetul financiar 
global al facilității pentru fiecare stat 
membru, în conformitate cu metodologia 
prevăzută în anexa I la Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ]. 
Competențele de executare trebuie 
conferite fără proceduri ale comitetului, 
deoarece cotele derivă direct din aplicarea 
unei metodologii de calcul predefinite.

Or. en

Amendamentul 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru componenta de grant a 
acestei facilități până la 31 decembrie 
2024, trebuie să i se confere Comisiei 
competențe de executare pentru a stabili 
alocările naționale disponibile, exprimate 
sub formă de cote din pachetul financiar 
global al facilității pentru fiecare stat 
membru, în conformitate cu metodologia 
prevăzută în anexa I la Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ]. Competențele 
de executare trebuie conferite fără 
proceduri ale comitetului, deoarece cotele 
derivă direct din aplicarea unei metodologii 
de calcul predefinite.

(21) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru componenta de grant a 
acestei facilități până la sfârșitul perioadei 
corespunzătoare cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
trebuie să i se delege Comisiei pentru a 
stabili alocările naționale disponibile, 
exprimate sub formă de cote din pachetul 
financiar global al facilității pentru fiecare 
stat membru, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ]. 
Competențele de executare trebuie 
conferite fără proceduri ale comitetului, 
deoarece cotele derivă direct din aplicarea 
unei metodologii de calcul predefinite.

Or. en

Amendamentul 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
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Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Comisia ar trebui să prezinte 
anual Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare, impactul și activitățile facilității 
de împrumut pentru sectorul public, 
pentru a asigura o responsabilitate 
democratică adecvată.

Or. en

Amendamentul 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 
aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent 
de punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 

(22) Obiectivul prezentului regulament 
constă în mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică, 
printre care fostele zone miniere și 
regiunile periferice, prin abordarea 
necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar în vederea atingerii acestui 
obiectiv.
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necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. fr

Amendamentul 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 
aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

(22) Obiectivul prezentului regulament 
este de a susține cultura cheltuielilor 
publice ridicate nesustenabile în UE. 
Principalele motive în acest sens sunt 
dificultățile cu care se confruntă entitățile 
publice în a sprijini investițiile, care, în 
absența sprijinului financiar din partea UE, 
nu generează suficiente fluxuri de venituri 
proprii și nu aduc beneficii teritoriilor 
afectate în cea mai mare măsură de 
tranziția climatică, precum și necesitatea 
unui cadru coerent de punere în aplicare în 
cadrul gestiunii directe. În conformitate cu 
principiul proporționalității prevăzut la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce se susține că este necesar 
pentru realizarea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 
aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile care nu generează suficiente 
fluxuri de venituri proprii și nu aduc 
beneficii teritoriilor afectate în cea mai 
mare măsură de tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, din 
cauza politicilor economice și bugetare 
restrictive ale UE, precum și necesitatea 
unui cadru coerent de punere în aplicare în 
cadrul gestiunii directe. Întrucât acest 
obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 128
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică și 
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abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 
aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

către economia circulară prin abordarea 
necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 
aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
investițiile, care, în absența sprijinului 
financiar din partea UE, nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și nu 

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 
mod suficient de către statele membre la 
nivel individual. Principalele motive în 
acest sens sunt dificultățile cu care se 
confruntă entitățile publice în a sprijini 
exclusiv investițiile care aduc beneficii 
teritoriilor afectate în cea mai mare măsură 
de tranziția climatică și care nu generează 
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aduc beneficii teritoriilor afectate în cea 
mai mare măsură de tranziția climatică, 
precum și necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare în cadrul gestiunii 
directe. Întrucât acest obiectiv poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

suficiente fluxuri de venituri proprii în 
absența sprijinului financiar din partea 
UE, precum și necesitatea unui cadru 
coerent de punere în aplicare în cadrul 
gestiunii directe. Întrucât acest obiectiv 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către obiectivele 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030, astfel cum sunt stabilite în 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], și către o economie 
neutră din punctul de vedere al climei și al 
emisiilor de dioxid de carbon în Uniune 
până în 2050.

Or. en

Amendamentul 131
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050 cel târziu, în conformitate cu 
taxonomia UE și cu respectarea 
principiului de a nu prejudicia în mod 
semnificativ. Activitățile care prejudiciază 
în mod semnificativ obiectivele de mediu 
stabilite în taxonomia UE nu ar trebui să 
beneficieze de niciun tip de finanțare.

Or. en

Amendamentul 132
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050. Doar statele membre care s-
au angajat să atingă obiectivul de 
neutralitate climatică a UE până în 2050 
și să respecte valorile fundamentale ale 
Uniunii, precum statul de drept, pot 
beneficia de facilitate.

Or. en

Amendamentul 133
Jonás Fernández
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050 și care au fost identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
FTJ].

Or. en

Amendamentul 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către obiectivele 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030 și către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până în 
2040 sau înainte de această dată.

Or. en

Amendamentul 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care sunt definite la articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
FTJ].

Or. en

Amendamentul 136
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu, educaționale, tehnice, geografice 
și economice grave rezultate din procesul 
de tranziție către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până cel târziu în 2050.
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Or. en

Amendamentul 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu, teritoriale și economice grave 
rezultate din procesul de tranziție către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări grave 
rezultate din procesul de tranziție către o 
economie mai sustenabilă a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave rezultate din 
procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu și economice grave, printre care 
fostele zone miniere și regiunile 
periferice, cum ar fi insulele.

Or. fr

Amendamentul 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Doar statele membre care s-au angajat să 
atingă obiectivul de neutralitate climatică 
a UE până în 2050 și să respecte valorile 
fundamentale ale Uniunii, inclusiv 
principiul statului de drept, pot beneficia 
de facilitate. Respectarea statului de drept 
este o condiție prealabilă esențială pentru 
buna gestiune financiară și eficacitatea 
finanțării din partea UE.

Or. en

Amendamentul 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „beneficiar”: o entitate juridică din 
sectorul public stabilită într-un stat 
membru ca organism de drept public sau 
organism de drept privat căruia i-a fost 
încredințată o misiune de serviciu public, 
cu care a fost semnat un acord de grant în 
cadrul facilității;

2. „beneficiar”: o entitate juridică din 
sectorul public stabilită într-un stat 
membru ca organism de drept public sau 
organism de drept privat căruia i-a fost 
încredințată o misiune de serviciu public 
ori o întreprindere de stat, o întreprindere 
deținută de autoritatea locală sau 
regională, cu care a fost semnat un acord 
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de grant în cadrul facilității;

Or. en

Amendamentul 143
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „parteneri financiari”: BEI, alte 
instituții financiare internaționale, bănci de 
promovare naționale și instituții financiare, 
cu care Comisia semnează un acord 
administrativ de cooperare în cadrul 
facilității;

3. „parteneri financiari”: BEI, alte 
instituții financiare internaționale, inclusiv 
instituții financiare private, bănci de 
promovare naționale și instituții financiare, 
cu care Comisia semnează un acord 
administrativ de cooperare în cadrul 
facilității;

Or. en

Amendamentul 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „proiect”: orice acțiune identificată 
de Comisie ca fiind eligibilă, independentă 
din punct de vedere financiar și tehnic, care 
are un obiectiv predefinit și o perioadă 
determinată în cursul căreia trebuie să fie 
pusă în aplicare și finalizată;

4. „proiect”: orice acțiune identificată 
de Comisie ca fiind eligibilă, independentă 
din punct de vedere financiar și tehnic, care 
are un obiectiv predefinit și o perioadă 
determinată în cursul căreia trebuie să fie 
pusă în aplicare și finalizată; proiectele 
care au început deja, dar care nu au putut 
fi finalizate ca urmare a lipsei resurselor 
financiare, pot fi, de asemenea, eligibile 
în cadrul acestei facilități;

Or. en
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Amendamentul 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] și aprobat de 
Comisie;

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] împreună cu 
autoritățile locale și regionale relevante 
ale teritoriilor în cauză și în concordanță 
cu principiul parteneriatului prevăzut la 
articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... 
[noul RDC] și aprobat de Comisie;

Or. en

Amendamentul 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] și aprobat de 
Comisie;

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ], pregătit de 
statele membre împreună cu autoritățile 
locale și regionale relevante ale 
teritoriilor în cauză și cu părțile interesate 
în urma unei consultări semnificative cu 
acestea, și aprobat de Comisie;

Or. en

Amendamentul 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] și aprobat de 
Comisie;

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ], pregătit de 
autoritățile locale și regionale relevante 
cu consultarea partenerilor sociali, a 
societății civile de la nivel regional și a 
reprezentanților sectorului privat, și 
aprobat de Comisie;

Or. en

Amendamentul 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] și aprobat de 
Comisie;

5. „plan teritorial pentru o tranziție 
justă”: plan elaborat împreună cu 
autoritățile locale și regionale relevante și 
cu părțile interesate din teritoriul în cauză 
în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
și aprobat de Comisie;

Or. en

Amendamentul 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „principiul de a nu prejudicia”: a 
nu cauza „prejudicierea în mod 
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semnificativ a obiectivelor de mediu”, 
astfel cum este definită la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia];

Or. en

Amendamentul 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „adiționalitate”: sprijinul acordat 
pentru proiecte care nu generează un flux 
suficient de resurse proprii pentru a 
acoperi costurile de investiții, care nu s-ar 
materializa, prin urmare, în același 
interval de timp și care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor generale 
prevăzute la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 151
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „plan de tranziție”: realizarea 
neutralității climatice și a altor obiective 
legate de sustenabilitate, în conformitate 
cu taxonomia UE și cu principiul de a nu 
prejudicia în mod semnificativ. Progresele 
ar trebui să fie măsurate prin indicatori 
de durabilitate armonizați și prin obiective 
cu termene bine definite și bazate pe 
știință.

Or. en
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Amendamentul 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „adiționalitate”: sprijinul acordat 
pentru proiecte care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii pentru a 
acoperi costurile de investiții și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
generale prevăzute la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ], 
și de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale UE, în special 
a obiectivelor Uniunii pentru 2030 în 
materie de climă și energie, astfel cum 
sunt stabilite în Regulamentul (UE) .../... 
al Parlamentului European și al 
Consiliului [de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
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de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei)], și 
la tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris și răspunzând la 
necesitatea de a consolida 
competitivitatea. Acesta ar trebui să fie în 
concordanță cu Regulamentul 
[Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre].

Or. en

Amendamentul 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice și de mediu grave care 
decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, în beneficiul teritoriilor Uniunii 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă elaborate de statele membre 
în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ], 
și de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale UE, în special 
a noilor obiective ale Uniunii pentru 2030 
în materie de climă și energie, și la 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2040 sau înainte de această dată, în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU, cu obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pilonului 
european al drepturilor sociale.
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Or. en

Amendamentul 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
în conformitate cu obiectivele Acordului 
de la Paris și asigurând că tranziția 
reduce inegalitățile, creează un efect net 
asupra ocupării forței de muncă, cu noi 
locuri de muncă de înaltă calitate, și este 
echitabilă și acceptabilă pentru toți din 
punct de vedere social.

Or. en

Amendamentul 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
asigurând totodată că nimeni nu este lăsat 
în urmă prin realizarea tranziției, în 
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elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

Or. en

Amendamentul 157
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în beneficiul teritoriilor Uniunii 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă elaborate de statele membre 
în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

Or. en

Amendamentul 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
beneficiul teritoriilor Uniunii identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
elaborate de statele membre în 

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice grave care decurg din 
procesul de tranziție către o economie mai 
sustenabilă, în beneficiul teritoriilor 
Uniunii identificate în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă elaborate de statele 
membre în conformitate cu articolul 7 din 
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conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

Regulamentul [Regulamentul privind FTJ].

Or. en

Amendamentul 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi finanțate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care 
abordează costurile economice și sociale 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2050, care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii și care nu ar 
asigura finanțarea proiectelor în aceeași 
măsură sau în aceleași termene fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 160
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
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generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi finanțate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

generează un flux suficient de venituri 
proprii.

Or. en

Amendamentul 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi finanțate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
îmbunătățirea calității investițiilor din 
sectorul public, care vin în sprijinul 
nevoilor de dezvoltare ale regiunilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, prin facilitarea finanțării 
proiectelor care au dovedit într-o măsură 
adecvată că nu generează un flux suficient 
de venituri proprii și care nu ar fi finanțate 
fără sprijinul sub formă de grant acordat de 
la bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi finanțate fără 

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă și 
promovarea coeziunii regionale, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 



AM\1212239RO.docx 99/163 PE657.150v01-00

RO

sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

proprii și care nu ar fi finanțate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 163
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi finanțate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care nu 
generează un flux suficient de venituri 
proprii și care nu ar fi realizate fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 164
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament urmărește, de 
asemenea, să ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor eligibile, în cazul în 
care este necesar. Acest sprijin consultativ 
este furnizat în conformitate cu normele și 
metodele de punere în aplicare pentru 
Platforma de consiliere InvestEU instituită 

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament urmărește, de 
asemenea, să ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor eligibile, în cazul în 
care este necesar, inclusiv în etapa de 
depunere a proiectelor. Acest sprijin 
consultativ este furnizat în conformitate cu 
normele și metodele de punere în aplicare 
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prin articolul [20] din Regulamentul 
[Regulamentul privind InvestEU].

pentru Platforma de consiliere InvestEU 
instituită prin articolul [20] din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
InvestEU].

Or. en

Amendamentul 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament urmărește, de 
asemenea, să ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor eligibile, în cazul în 
care este necesar. Acest sprijin consultativ 
este furnizat în conformitate cu normele și 
metodele de punere în aplicare pentru 
Platforma de consiliere InvestEU instituită 
prin articolul [20] din Regulamentul 
[Regulamentul privind InvestEU].

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament permite, de 
asemenea, furnizarea de sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor eligibile, în cazul în 
care este necesar. Acest sprijin consultativ 
este furnizat în conformitate cu normele și 
metodele de punere în aplicare pentru 
Platforma de consiliere InvestEU instituită 
prin articolul [20] din Regulamentul 
[Regulamentul privind InvestEU].

Or. en

Amendamentul 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere resurselor 
suplimentare alocate la bugetul Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, componenta de 
grant a sprijinului acordat în cadrul 
prezentei facilități este finanțată din:

1. Fără a aduce atingere resurselor 
suplimentare alocate la bugetul Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, componenta de 
grant a sprijinului acordat în cadrul 
prezentei facilități, inclusiv a sprijinului 
consultativ pentru pregătirea, dezvoltarea 
și punerea în aplicare a proiectelor, este 
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finanțată din:

Or. en

Amendamentul 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) resurse de la bugetul Uniunii în 
valoare de 250 000 000 EUR în prețuri 
curente și

(a) resurse de la bugetul Uniunii în 
valoare de 1 525 000 000 EUR în prețuri 
curente și

Or. en

Amendamentul 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) resurse de la bugetul Uniunii în 
valoare de 250 000 000 EUR în prețuri 
curente și

(a) resurse de la bugetul Uniunii în 
valoare de 300 000 000 EUR în prețurile 
din 2018 și

Or. en

Amendamentul 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) venituri alocate, menționate la 
alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 1 275 000 000 EUR în prețuri 

eliminat
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curente.

Or. en

Amendamentul 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) venituri alocate, menționate la 
alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 1 275 000 000 EUR în prețuri 
curente.

(b) venituri alocate, menționate la 
alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 2 170 000 000 EUR în prețuri 
curente.

Or. en

Amendamentul 171
Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) venituri alocate, menționate la 
alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 1 275 000 000 EUR în prețuri 
curente.

(b) venituri alocate, menționate la 
alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 2 550 000 000 EUR în prețuri 
curente.

Or. en

Amendamentul 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) venituri alocate, menționate la (b) venituri alocate, menționate la 
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alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 1 275 000 000 EUR în prețuri 
curente.

alineatul (2), în valoare de până la 
maximum 1 275 000 000 EUR în prețurile 
din 2018.

Or. en

Amendamentul 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) litera (b) sunt furnizate prin 
rambursări rezultate din instrumente 
financiare instituite în cadrul 
programelor enumerate în anexa I la 
prezentul regulament până la o valoare 
maximă de 275 000 000 EUR și din 
excedentul de provizioane pentru garanția 
UE instituită prin Regulamentul FEIS 
până la o valoare maximă de 
1 000 000 000 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) litera (b) sunt furnizate prin rambursări 
rezultate din instrumente financiare 
instituite în cadrul programelor enumerate 
în anexa I la prezentul regulament până la 
o valoare maximă de 275 000 000 EUR și 
din excedentul de provizioane pentru 
garanția UE instituită prin Regulamentul 
FEIS până la o valoare maximă de 

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) litera (b) sunt furnizate prin rambursări 
rezultate din instrumente financiare 
instituite în cadrul programelor enumerate 
în anexa I la prezentul regulament până la 
o valoare maximă de 1 000 000 000 EUR 
și din excedentul de provizioane pentru 
garanția UE instituită prin Regulamentul 
FEIS până la o valoare maximă de 
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1 000 000 000 EUR. 1 700 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 175
Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) litera (b) sunt furnizate prin rambursări 
rezultate din instrumente financiare 
instituite în cadrul programelor enumerate 
în anexa I la prezentul regulament până la 
o valoare maximă de 275 000 000 EUR și 
din excedentul de provizioane pentru 
garanția UE instituită prin Regulamentul 
FEIS până la o valoare maximă de 
1 000 000 000 EUR.

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) litera (b) sunt furnizate prin rambursări 
rezultate din instrumente financiare 
instituite în cadrul programelor enumerate 
în anexa I la prezentul regulament până la 
o valoare maximă de 550 000 000 EUR și 
din excedentul de provizioane pentru 
garanția UE instituită prin Regulamentul 
FEIS până la o valoare maximă de 
2 000 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Resursele menționate la alineatul 
(1) pot fi completate prin contribuții 
financiare din partea statelor membre, a 
țărilor terțe și a organismelor din afara 
Uniunii. Aceste resurse constituie venituri 
alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar.

3. Resursele menționate la alineatul 
(1) pot fi completate prin contribuții 
financiare din partea statelor membre.

Or. fr
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Amendamentul 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Resursele menționate la alineatul 
(1) pot fi completate prin contribuții 
financiare din partea statelor membre, a 
țărilor terțe și a organismelor din afara 
Uniunii. Aceste resurse constituie venituri 
alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar.

3. Resursele menționate la alineatul 
(1) pot fi completate prin contribuții 
financiare din partea statelor membre. 
Aceste resurse constituie venituri alocate 
externe în sensul articolului 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 178
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul 21 
alineatul (3) litera (f) din Regulamentul 
financiar, resursele provenite din 
rambursările menționate la alineatul (1) 
litera (b) constituie venituri alocate 
externe în sensul articolului 21 alineatul 
(5) din Regulamentul financiar. Prin 
derogare de la articolul 213 alineatul (4) 
litera (a) din Regulamentul financiar, 
resursele care decurg din excedentul de 
provizioane al FEIS menționat la 
alineatul (1) litera (b) constituie venituri 
alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul 21 
alineatul (3) litera (f) din Regulamentul 
financiar, resursele provenite din 
rambursările menționate la alineatul (1) 
litera (b) constituie venituri alocate 
externe în sensul articolului 21 alineatul 
(5) din Regulamentul financiar. Prin 
derogare de la articolul 213 alineatul (4) 
litera (a) din Regulamentul financiar, 
resursele care decurg din excedentul de 
provizioane al FEIS menționat la 
alineatul (1) litera (b) constituie venituri 
alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar.

4. Articolul 21 alineatul (3) litera (f) și 
articolul 213 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar trebuie să fie 
respectate pe deplin.

Or. en

Amendamentul 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un cuantum de până la 2 % din 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative și comisioanele partenerilor 
financiari.

5. Un cuantum de până la 2 % din 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative și comisioanele partenerilor 
financiari. Beneficiarilor care au 
capacități administrative reduse în ceea ce 
privește echipamentele tehnologice, 
personalul și infrastructura li se pot pune 
la dispoziție, la cerere, cuantumuri mai 
mari pentru asistența tehnică și 
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administrativă.

Or. en

Amendamentul 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un cuantum de până la 2 % din 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative și comisioanele partenerilor 
financiari.

5. Un cuantum de până la 2 % din 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit, informare, comunicare, 
publicitate și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative ale partenerilor financiari.

Or. en

Amendamentul 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un cuantum de până la 2 % 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative și comisioanele partenerilor 

5. Un cuantum de până la 1 % 
resursele menționate la alineatul (1) poate 
fi utilizat pentru asistență tehnică și 
administrativă în vederea punerii în 
aplicare a facilității, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv pentru 
sisteme corporative de tehnologie a 
informației, precum și pentru cheltuielile 
administrative și comisioanele partenerilor 
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financiari. financiari.

Or. fr

Amendamentul 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Pentru activitățile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) sunt alocate resurse 
de până la 25 000 000 EUR incluse în cele 
menționate la alineatul (1).

6. Pentru activitățile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) sunt alocate resurse 
de până la 50 000 000 EUR incluse în cele 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Accesul la resurse

1. Accesul la facilitate este condiționat de 
adoptarea obiectivului național de 
realizare a neutralității climatice până în 
2050. Alocările naționale destinate 
statelor membre care nu și-au asumat 
încă un obiectiv național privind 
neutralitatea climatică sunt limitate la 
50 %, restul de 50 % fiind disponibil după 
ce acestea adoptă obiectivul respectiv.
2. Accesul la facilitate este condiționat de 
respectarea statului de drept, care 
reprezintă o condiție prealabilă esențială 
pentru buna gestiune financiară și 
eficacitatea finanțării din partea UE, 
precum și de respectarea drepturilor 
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omului, inclusiv a drepturilor 
minorităților, cum ar fi drepturile 
persoanelor LGBTI, care sunt încălcate 
în mai multe state membre ca urmare a 
creării zonelor „libere de LGBTI”. 
Comisia respinge cererile din partea 
autorităților locale care au adoptat 
declarații de tipul „fără LGBT”.

Or. en

Amendamentul 185
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul furnizat de Uniune în 
cadrul facilității se acordă sub formă de 
granturi, în conformitate cu titlul VIII din 
Regulamentul financiar.

1. Sprijinul furnizat de Uniune în 
cadrul facilității, care face obiectul 
planurilor naționale pentru o tranziție 
sustenabilă aprobate de Comisie, se 
acordă sub formă de granturi, în 
conformitate cu titlul VIII din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul furnizat de Uniune în 
cadrul facilității este pus în aplicare prin 
gestiune directă, în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

2. Sprijinul furnizat de Uniune în 
cadrul facilității este pus în aplicare prin 
gestiune partajată cu statele membre.

Or. en
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Amendamentul 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia se asigură că la începutul 
procesului de selecție se organizează o 
campanie de comunicare eficace și că 
informațiile cu privire la cererile de 
propuneri sunt puse în mod direct la 
dispoziția tuturor autorităților publice din 
întreaga UE. Informațiile privind 
sprijinul tehnic și administrativ oferit 
solicitanților ar trebui, de asemenea, să 
fie promovate în mod activ.

Or. en

Amendamentul 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
până la 31 decembrie 2024, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile 
dintr-un stat membru nu trebuie să 
depășească cotele naționale stabilite în 
decizia care urmează să fie adoptată de 
Comisie în temeiul alineatului (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate până 
la 31 decembrie 2024, sprijinul acordat de 
Uniune proiectelor eligibile dintr-un stat 
membru nu trebuie să depășească cotele 
naționale stabilite în decizia care urmează 
să fie adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4).

2. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate până 
la sfârșitul perioadei corespunzătoare 
cadrului financiar multianual (CFM) 
2021-2027, sprijinul acordat de Uniune 
proiectelor eligibile dintr-un stat membru 
nu trebuie să depășească cotele naționale 
stabilite în decizia care urmează să fie 
adoptată de Comisie în temeiul alineatului 
(4).

Or. en

Amendamentul 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate până 
la 31 decembrie 2024, sprijinul acordat de 
Uniune proiectelor eligibile dintr-un stat 
membru nu trebuie să depășească cotele 
naționale stabilite în decizia care urmează 
să fie adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4).

2. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate până 
la sfârșitul perioadei corespunzătoare 
cadrului financiar multianual (CFM) 
2021-2027, sprijinul acordat de Uniune 
proiectelor eligibile dintr-un stat membru 
nu trebuie să depășească cotele naționale 
stabilite în decizia care urmează să fie 
adoptată de Comisie în temeiul alineatului 
(4).

Or. en

Amendamentul 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile 
este furnizat fără nicio cotă națională 
alocată în prealabil și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, până la 
epuizarea resurselor rămase. Acordarea 
acestor granturi trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura previzibilitatea 
investițiilor și de a promova convergența 
regională.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi trebuie 
să țină seama de necesitatea de a asigura 
previzibilitatea investițiilor și de a promova 
convergența regională.

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi trebuie 
să vizeze în mod deosebit regiunile mai 
puțin dezvoltate menționate la articolul 
102 alineatul (2) din Regulamentul .../... 
[noul RDC] și să țină seama de necesitatea 
de a asigura previzibilitatea investițiilor și 
de a promova coeziunea regională 
economică, socială și teritorială.

Or. en

Amendamentul 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi 
trebuie să țină seama de necesitatea de a 
asigura previzibilitatea investițiilor și de a 
promova convergența regională.

3. Sprijinul acordat de Uniune 
proiectelor eligibile este furnizat fără nicio 
cotă națională alocată în prealabil și pe 
bază concurențială, asigurându-se în 
același timp previzibilitatea investițiilor și 
adoptându-se o abordare bazată pe 
viabilitate și pe combaterea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 194
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi trebuie 
să țină seama de necesitatea de a asigura 
previzibilitatea investițiilor și de a promova 
convergența regională.

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase, asigurându-se totuși o acoperire 
geografică echitabilă. Acordarea acestor 
granturi trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura previzibilitatea 
investițiilor și de a promova convergența 
regională.

Or. en

Amendamentul 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi trebuie 
să țină seama de necesitatea de a asigura 
previzibilitatea investițiilor și de a promova 
convergența regională.

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate după 
perioada menționată la alineatul (2), 
sprijinul acordat de Uniune proiectelor 
eligibile este furnizat fără nicio cotă 
națională alocată în prealabil și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, până la 
epuizarea resurselor rămase. Acordarea 
acestor granturi trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura previzibilitatea 
investițiilor și de a promova convergența 
regională și coeziunea teritorială.

Or. en

Amendamentul 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. Acordarea acestor granturi trebuie 
să țină seama de necesitatea de a asigura 
previzibilitatea investițiilor și de a promova 
convergența regională.

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate după 
perioada corespunzătoare cadrului 
financiar multianual (CFM) 2021-2027, 
sprijinul acordat de Uniune proiectelor 
eligibile este furnizat fără nicio cotă 
națională alocată în prealabil și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, până la 
epuizarea resurselor rămase. Acordarea 
acestor granturi trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura previzibilitatea 
investițiilor și de a promova convergența 
regională.

Or. en
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Amendamentul 197
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie 
de stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind 
FTJ] sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe niciun tip de alocare geografică pentru facilitatea de împrumut pentru 
sectorul public a FTJ.

Amendamentul 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
și de aplicare a unui factor de 
redistribuire, ținând seama de nevoile 
regiunilor mai puțin dezvoltate, astfel cum 
sunt menționate la articolul 102 alineatul 
(2) din Regulamentul .../... [noul RDC], 
sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.
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Or. en

Amendamentul 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
sub forma unor procente din resursele 
menționate la articolul 4 alineatul (1) din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 200
Nicolae Ștefănuță, Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act delegat, o decizie de stabilire a 
cotelor ce revin fiecărui stat membru 
rezultate în urma aplicării metodologiei 
prevăzute în anexa I la Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] sub forma 
unor procente din totalul resurselor 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie de 
stabilire a cotelor ce revin fiecărui stat 
membru rezultate în urma aplicării 
metodologiei prevăzute în anexa I la 
Regulamentul [Regulamentul privind FTJ] 
sub forma unor procente din totalul 
resurselor disponibile.

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act delegat, o decizie de stabilire a 
cotelor ce revin fiecărui stat membru 
rezultate în urma aplicării metodologiei 
prevăzute în anexa I la Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ] sub forma 
unor procente din totalul resurselor 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 202
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Între Comisie și partenerul financiar se 
semnează un acord administrativ înainte de 
punerea în aplicare a facilității împreună cu 
respectivul partener financiar. Acordul 
stabilește drepturile și obligațiile fiecărei 
părți la acord, inclusiv în ceea ce privește 
modalitățile de desfășurare a auditului și a 
comunicării.

Între Comisie și partenerul financiar se 
semnează un acord administrativ înainte de 
punerea în aplicare a facilității împreună cu 
respectivul partener financiar. Acordul 
stabilește drepturile și obligațiile fiecărei 
părți la acord, inclusiv în ceea ce privește 
modalitățile de desfășurare a auditului 
obligatoriu și a comunicării.

Or. fr

Amendamentul 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către 
obiectivele Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030, astfel cum sunt 
stabilite în Regulamentul (UE) .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], și către o economie 
neutră din punctul de vedere al climei și al 
emisiilor de dioxid de carbon în Uniune 
până în 2050, sunt în concordanță cu 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile] și aduc beneficii 
teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective;

Or. en

Amendamentul 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până cel târziu în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris de limitare a creșterii 
temperaturii globale la sub 1,5°C, și aduc 
beneficii teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective;

Or. en
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Amendamentul 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către 
noile obiective ale Uniunii în materie de 
climă și energie pentru 2030 și către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic în Uniune până în 2040 sau 
înainte de această dată și contribuie la 
obiectivele și nevoile teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

Or. en

Amendamentul 206
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele respectă taxonomia UE 
și principiul de a nu prejudicia în mod 
semnificativ, au un impact măsurabil în 
ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară și aduc beneficii 
teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective;
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Or. en

Amendamentul 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, asigurând realizarea tranziției 
climatice într-un mod echitabil, fără a 
lăsa pe nimeni în urmă, și aduc beneficii 
teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective;

Or. en

Amendamentul 208
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele demonstrează că au un 
impact clar și măsurabil și indicatori de 
realizare în ceea ce privește abordarea 
provocărilor sociale, economice sau de 
mediu grave care decurg din procesul de 
tranziție către o economie neutră din punct 
de vedere climatic în Uniune până în 2050 
și aduc beneficii teritoriilor identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
chiar dacă nu se află pe teritoriile 
respective;

Or. en
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Amendamentul 209
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice, geografice, de mediu, 
educaționale sau tehnice grave care 
decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

Or. en

Amendamentul 210
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă;

Or. fr

Amendamentul 211
José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice, teritoriale sau de 
mediu grave care decurg din procesul de 
tranziție către o economie neutră din punct 
de vedere climatic și aduc beneficii 
teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective;

Or. en

Amendamentul 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către 
o economie neutră din punct de vedere 
climatic și aduc beneficii teritoriilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, chiar dacă nu se află pe 
teritoriile respective;

(a) proiectele au un impact măsurabil, 
substanțial și demonstrat în mod adecvat 
în ceea ce privește abordarea gravelor 
consecințe negative sociale, economice 
sau de mediu ale procesului de tranziție 
către o economie mai sustenabilă și aduc 
beneficii teritoriilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiectele sunt în concordanță cu 
criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile 
[Regulamentul privind taxonomia];

Or. en

Amendamentul 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) proiectele contribuie la tranziția 
ecologică și sunt în conformitate cu 
obiectivele de mediu ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectele nu beneficiază de sprijin 
în cadrul altor programe ale Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 216
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectele nu beneficiază de sprijin 
în cadrul altor programe ale Uniunii;

(b) proiectele nu prejudiciază în mod 
semnificativ niciunul dintre obiectivele de 
mediu stabilite în taxonomia UE și nici nu 
beneficiază de sprijin în cadrul altor 
programe ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectele nu beneficiază de sprijin 
în cadrul altor programe ale Uniunii;

(b) proiectele nu beneficiază de sprijin 
în cadrul altor programe ale Uniunii pentru 
aceleași activități;

Or. en

Amendamentul 218
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) proiectele sprijină, direct sau 
indirect, investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea, 
transportul sau arderea combustibililor 
fosili.

Or. en

Amendamentul 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) subcontractanții proiectului provin 
exclusiv din statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectele primesc un împrumut 
din partea partenerului financiar în 
cadrul facilității; precum și

eliminat

Or. fr

Amendamentul 221
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii.

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii, fapt confirmat de media 
rezultată în urma unei evaluări efectuate 
de două societăți de audit independente.

Or. fr

Amendamentul 222
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Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii.

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii și nu ar 
asigura finanțarea proiectelor în aceeași 
măsură sau în aceleași termene fără 
sprijinul sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 223
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii.

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii pentru a 
aborda provocările tranziției, care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 224
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii care să le 
permită să fie finanțate fără sprijin din 
partea Uniunii.

(d) proiectele nu generează un flux 
suficient de venituri proprii și nu ar fi 
realizate fără sprijin din partea Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Prin derogare de la primul 
paragraf litera (b), este posibil ca 
proiectele care primesc sprijin din partea 
Uniunii prin intermediul facilității să 
beneficieze de sprijin pentru consiliere și 
asistență tehnică pentru pregătire, 
dezvoltare sau punere în aplicare prin 
intermediul altor programe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pe lângă abordarea costurilor 
economice și sociale ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic în Uniune până în 2050, 
proiectele urmăresc asigurarea viabilității 
financiare pe întreaga lor durată de viață.

Or. en

Amendamentul 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proiectele au făcut obiectul unei 
evaluări a impactului asupra dimensiunii 
de gen;

Or. en

Amendamentul 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele care sunt sprijinite prin 
împrumuturi acordate de BEI și de alți 
parteneri financiari în cadrul facilității și 
care respectă criteriile de eligibilitate 
definite la primul paragraf sunt exceptate 
de la calculul deficitului și al datoriei, 
astfel cum este definit în Pactul de 
stabilitate și de creștere.

Or. en

Amendamentul 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, orientări cu 
privire la modul în care trebuie efectuată 
evaluarea impactului menționată la 
primul paragraf litera (da) și la modul în 
care se specifică conținutul și formatul 
informațiilor și al datelor care trebuie 
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furnizate. Aceste orientări sunt elaborate 
în cooperare cu partenerii de 
implementare după consultarea experților 
și a părților interesate relevante, în special 
a organizațiilor naționale de femei din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Activități excluse

Următoarele activități sunt excluse din 
domeniul de aplicare al sprijinului 
acordat de Uniune în cadrul acestei 
facilități:
(a) dezafectarea, întreținerea, adaptarea 
sau construirea de centrale nucleare, 
precum și gestionarea sau depozitarea 
deșeurilor nucleare;
(b) fabricarea, prelucrarea, distribuția și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;
(c) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;
(d) investițiile în infrastructuri pentru 
aeroporturi și autostrăzi;
(e) proiecte care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu sau care sunt 
incompatibile cu principiul de a nu 
prejudicia, astfel cum este prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
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instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile [Regulamentul 
privind taxonomia], sau orice alte 
investiții care ar împiedica dezvoltarea și 
introducerea unor alternative cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon sau care ar 
conduce la apariția unor efecte de 
blocare.

Or. en

Amendamentul 231
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Comisia adoptă o listă de excludere a 
investițiilor care aduc atingere 
obiectivelor stabilite în cadrul Acordului 
de la Paris și al Pactului verde, care nu 
sunt în concordanță cu politica BEI de 
finanțare în domeniul energiei și care, 
prin urmare, nu beneficiază de sprijinul 
Uniunii oferit prin intermediul facilității.

Or. en

Amendamentul 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la 
articolul 197 din Regulamentul financiar, 
numai entitățile juridice din sectorul public 
stabilite într-un stat membru ca organism 
de drept public sau ca organism de drept 
privat căruia i-a fost încredințată o misiune 

Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la 
articolul 197 din Regulamentul financiar, 
numai entitățile juridice din sectorul public 
stabilite într-un stat membru ca organism 
de drept public sau ca organism de drept 
privat căruia i-a fost încredințată o misiune 
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de serviciu public sunt eligibile pentru a 
solicita finanțare în calitate de beneficiari 
potențiali în temeiul prezentului 
regulament.

de serviciu public de interes general 
demonstrat sunt eligibile pentru a solicita 
finanțare în calitate de beneficiari potențiali 
în temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar. Pentru proiectele din regiunile 
ultraperiferice, astfel cum sunt definite la 
articolul 349 din TFUE, valoarea 
grantului nu trebuie să depășească 25 % 
din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar.

Or. en

Amendamentul 234
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 2. Valoarea subvenției nu depășește 
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15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

10 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 15 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Or. en

Justificare

Având în vedere că este vorba în primul rând despre o facilitate de împrumut, valoarea 
granturilor ar trebui să fie limitată.

Amendamentul 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
5 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 7,5 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 236
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José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 25 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 237
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
25 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 30 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Or. en
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Amendamentul 238
Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 30 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat dacă, în termen de doi ani de la 
data semnării acordului de grant, contractul 
de lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
este redusă sau acordul de grant poate fi 
reziliat dacă, în termen de doi ani de la data 
semnării acordului de grant, contractul de 
lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.
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Or. en

Amendamentul 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat dacă, în termen de doi ani de la 
data semnării acordului de grant, contractul 
de lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat dacă, în termen de un an de la 
data semnării acordului de grant, contractul 
de lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.

Or. fr

Amendamentul 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În caz de fraudă sau de încălcare a 
cerințelor de la articolul 8, se 
rambursează 110 % din valoarea 
grantului.

Or. en

Amendamentul 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În astfel de cazuri și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat și orice sumă aferentă care a fost 
plătită poate fi recuperată, în conformitate 
cu condițiile stabilite în acordul de grant.

În astfel de cazuri și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
este redusă sau acordul de grant poate fi 
reziliat și orice sumă aferentă care a fost 
plătită poate fi recuperată, în conformitate 
cu condițiile stabilite în acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 243
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul consultativ în temeiul 
prezentului regulament este pus în aplicare 
prin gestiune indirectă, în conformitate cu 
normele și metodele de punere în aplicare 
pentru Platforma de consiliere InvestEU 
instituită prin articolul [20] din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
InvestEU].

1. Sprijinul consultativ în temeiul 
prezentului regulament este pus în aplicare 
prin gestiune indirectă, în conformitate cu 
normele și metodele de punere în aplicare 
pentru Platforma de consiliere InvestEU 
instituită prin articolul [20] din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
InvestEU]. Pentru ca platforma să ofere 
sprijin rapid și ușor de gestionat, ar trebui 
să constea într-un ghișeu unic.

Or. fr

Amendamentul 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul consultativ în temeiul 
prezentului regulament este pus în aplicare 

1. Sprijinul consultativ în temeiul 
prezentului regulament este pus în aplicare 
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prin gestiune indirectă, în conformitate cu 
normele și metodele de punere în aplicare 
pentru Platforma de consiliere InvestEU 
instituită prin articolul [20] din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
InvestEU].

prin gestiune indirectă, garantând 
transparența deplină care permite 
controlul public, în conformitate cu 
normele și metodele de punere în aplicare 
pentru Platforma de consiliere InvestEU 
instituită prin articolul [20] din 
Regulamentul [Regulamentul privind 
InvestEU].

Or. en

Amendamentul 245
Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile necesare pentru a 
sprijini pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor sunt eligibile 
pentru sprijin consultativ.

2. Activitățile necesare pentru a 
sprijini pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor sunt eligibile 
pentru sprijin consultativ. Proiectele 
finanțate în cadrul acestei facilități pot 
beneficia, dacă este necesar, de sprijin 
consultativ și asistență tehnică acordate 
prin intermediul altor programe ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile necesare pentru a 
sprijini pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor sunt eligibile 
pentru sprijin consultativ.

2. Activitățile necesare pentru a 
sprijini pregătirea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proiectelor sunt eligibile 
pentru sprijin consultativ și finanțate în 
conformitate cu articolul 4 din prezentul 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament. 
Programele de lucru specifică criteriile de 
eligibilitate și de atribuire și condițiile 
pentru selecție. Respectivele criterii de 
atribuire pot include criterii relevante 
dintre cele prevăzute de Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile]. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire trebuie 
să țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de obiectivele generale de 
promovare a convergenței regionale și 
teritoriale și de abordare a costurilor 
economice și sociale ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic în Uniune până în 2050, 
asigurând totodată că nimeni nu este lăsat 
în urmă, și de importanța componentei de 
grant pentru viabilitatea proiectului.

Or. en

Amendamentul 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru specifică 
condițiile de eligibilitate și criteriile de 
atribuire pentru selecție. Respectivele 
criterii de atribuire pot include criterii 
relevante dintre cele prevăzute de 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile], capacitatea 
proiectului de a îndeplini obiectivele și de 
a răspunde la nevoile descrise în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, 
contribuția la asigurarea faptului că 
tranziția climatică este realizată fără a 
lăsa pe nimeni în urmă, obiectivul general 
de promovare a convergenței regionale și 
teritoriale și contribuția grantului la 
accesibilitatea proiectului din punct de 
vedere financiar. Comisia se asigură că 
egalitatea de gen și integrarea perspectivei 
de gen sunt luate în considerare și 
promovate în cadrul programului de 
lucru. Programele de lucru stabilesc cotele 
naționale de resurse, inclusiv eventualele 
resurse suplimentare, pentru fiecare stat 
membru, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) și cu articolul 6 alineatul (2) 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 17 pentru a 
stabili programe de lucru în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament. 
Programele de lucru specifică criteriile și 
condițiile pentru selecție și, în cazul în 
care cererea depășește resursele de 
finanțare din cadrul alocărilor naționale, 
pentru stabilirea proiectelor prioritare, 
ținând seama de criteriile relevante 
stabilite de Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile], de capacitatea proiectului de a 
îndeplini obiectivele și de a răspunde la 
nevoile descrise în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă, de contribuția la 
tranziția climatică, de eficiența proiectului 
din punctul de vedere al costurilor, de 
obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
contribuția grantului la viabilitatea 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 17 pentru a 
stabili programe de lucru în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
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cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

financiar. Programele de lucru specifică 
criteriile și condițiile de selecție și de 
stabilire a proiectelor prioritare, ținând 
seama de criteriile relevante stabilite de 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile [Regulamentul 
privind taxonomia], de capacitatea 
proiectului de a îndeplini obiectivele și de 
a răspunde la nevoile descrise în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, de 
contribuția la tranziția climatică, de 
adoptarea de către entitățile din sectorul 
public care solicită finanțare a unui plan 
credibil de decarbonizare, inclusiv de 
datele pentru eliminarea treptată a 
combustibililor fosili într-un interval de 
timp care să fie în concordanță cu 
obiectivele Acordului de la Paris, precum 
și de obiectivul general de promovare a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și de contribuția grantului la viabilitatea 
proiectelor.

Or. en

Justificare

Criteriile de selecție și de atribuire ar trebui să țină seama și de adoptarea unui plan de 
decarbonizare de către entitatea din sectorul public care solicită sprijinul acordat în cadrul 
prezentei facilități.

Amendamentul 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru anuale stabilite în 
conformitate cu articolul 110 din 
Regulamentul financiar. Programele de 
lucru sunt adoptate de Comisie prin 
intermediul unui act delegat. Respectivele 
acte delegate se adoptă în conformitate cu 



PE657.150v01-00 142/163 AM\1212239RO.docx

RO

articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

articolul 17 din prezentul regulament. 
Programele de lucru prevăd cereri de 
propuneri, inclusiv posibilitatea alocării 
tuturor cotelor naționale până la 31 
decembrie 2024.

Or. en

Amendamentul 252
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru stabilite în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Pentru a pune în aplicare facilitatea, 
Comisia Europeană adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 17 pentru a 
stabili programe de lucru în conformitate 
cu articolul 110 din Regulamentul 
financiar.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că fondurile programului sunt cheltuite în modul cel mai eficient, nu 
ar trebui să existe alocări la nivel național. Pentru a permite un control democratic adecvat, 
programele de lucru ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 a
Selectarea partenerilor financiari, alții 
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decât BEI
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 17 din prezentul 
regulament pentru a stabili detaliile 
condițiilor de eligibilitate și ale 
procedurilor de selecție a partenerilor 
financiari, alții decât BEI. Condițiile de 
eligibilitate pentru partenerii financiari 
alții decât BEI reflectă obiectivele 
facilității. La selectarea partenerilor 
financiari, Comisia ține seama în special 
de capacitatea acestora:
(a) de a asigura că politica de acordare de 
împrumuturi în domeniul energiei și 
standardele pe care le aplică în acest sens 
sunt cel puțin la fel de stricte precum cele 
aplicate de BEI;
(b) de a maximiza impactul garanției UE 
prin resurse proprii;
(c) de a asigura o diversificare geografică 
adecvată a facilității și de a permite 
finanțarea proiectelor mai mici;
(d) de a pune în aplicare cu rigurozitate 
cerințele prevăzute la articolul 155 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
financiar referitoare la evaziunea fiscală, 
frauda fiscală, evitarea obligațiilor 
fiscale, spălarea banilor, finanțarea 
terorismului și jurisdicțiile necooperante;
(e) de a asigura transparența și accesul 
public la informații privind fiecare 
proiect;
(f) de a asigura coerența politicii lor de 
acordare de împrumuturi cu noile 
obiective ale Uniunii pentru 2030 în 
materie de climă și energie și cu obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic în Uniune până în 2040, precum 
și alinierea la angajamentele asumate de 
UE în cadrul Acordului de la Paris;
(g) de a integra analiza factorilor de 
mediu, climatici, sociali și de guvernanță 
în selectarea și evaluarea proiectelor.
Comisia publică rezultatele selecției.
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Or. en

Justificare

Adăugarea literei (a) privind echivalența cu standardele BEI, comparativ cu lista din 
proiectul de raport.

Amendamentul 254
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Participarea partenerilor financiari, alții 

decât BEI
Partenerii financiari, alții decât BEI, care 
au trecut cu succes de procedura de 
evaluare a pilonilor stabilită la articolul 
154 din Regulamentul financiar ar trebui 
să fie eligibili pentru punerea în aplicare 
a facilității.
Partenerii financiari, alții decât BEI, 
informează Comisia cu privire la dorința 
lor de a pune în aplicare componenta de 
împrumut a facilității. Partenerii 
financiari își dovedesc în special 
capacitatea:
(a) de a maximiza impactul componentei 
de grant acordat de UE prin resurse 
proprii;
(b) de a asigura o diversificare geografică 
adecvată a facilității și de a permite 
finanțarea proiectelor mai mici;
(c) de a asigura transparența și accesul 
public la informații privind fiecare 
proiect.
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European în cazul 
participării altor parteneri financiari la 
facilitate.
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Or. en

Amendamentul 255
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori-
cheie de performanță pentru monitorizarea 
punerii în aplicare și a progreselor 
facilității în direcția îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la articolul 3.

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori-
cheie de performanță și de sustenabilitate 
pentru monitorizarea punerii în aplicare și 
a progreselor facilității în direcția realizării 
neutralității climatice și a altor obiective 
de mediu ale Uniunii, a respectării 
principiului de a nu prejudicia în mod 
semnificativ și a îndeplinirii obiectivelor 
prevăzute la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 256
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare cu privire la 
performanță asigură faptul că datele 
referitoare la indicatorii menționați la 
alineatul (1) sunt colectate în mod eficient, 
eficace și la timp. În cooperare cu 
partenerii financiari, beneficiarii trebuie să 
furnizeze Comisiei datele referitoare la 
acești indicatori.

2. Sistemul de raportare cu privire la 
performanță asigură faptul că datele 
referitoare la sustenabilitate și la alți 
indicatori-cheie de performanță 
menționați la alineatul (1) sunt colectate în 
mod eficient, eficace, fiabil și independent 
și la timp. În cooperare cu partenerii 
financiari, beneficiarii trebuie să furnizeze 
Comisiei datele referitoare la acești 
indicatori.

Or. en
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Amendamentul 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia raportează anual cu 
privire la implementarea facilității, în 
conformitate cu articolul 250 din 
Regulamentul financiar. Raportul 
respectiv furnizează informații privind 
rezultatele și impactul facilității în ceea ce 
privește obiectivele și indicatorii săi de 
performanță, în special contribuția sa la 
abordarea necesităților în materie de 
tranziție și la obiectivele de sustenabilitate 
ale UE, inclusiv a impactului acesteia 
asupra climei, a mediului, a dimensiunii 
sociale și a egalității de gen. În acest scop, 
partenerii financiari și beneficiarii 
furnizează anual toate informațiile și 
datele necesare.

Or. en

Amendamentul 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Beneficiarii ar trebui să 
monitorizeze în mod constant indicatorii 
de realizare, în conformitate cu articolul 8 
litera (a), și să raporteze periodic Comisiei 
progresele înregistrate în direcția obținerii 
acestor realizări.

Or. en
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Amendamentul 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Proiectele finanțate în cadrul 
acestei facilități sunt examinate pentru a 
se stabili dacă au un impact de mediu, 
climatic, social sau asupra dimensiunii de 
gen. În cazul în care proiectele respective 
au un astfel de impact, acestea vor fi 
supuse unui mecanism de evaluare a 
durabilității, cu scopul de a reduce la 
minimum efectele negative și de a 
maximiza beneficiile pentru climă, mediu 
și societate, precum și pentru egalitatea de 
gen, în conformitate cu obiectivele de 
sustenabilitate ale UE, pe baza 
orientărilor care urmează să fie elaborate 
de Comisie în cadrul Programului 
InvestEU. În acest scop, entitățile care 
solicită finanțare furnizează informații 
adecvate pe baza orientărilor furnizate de 
Comisie. Proiectele cu o dimensiune mai 
mică decât cea definită în orientări sunt 
excluse de la evaluare.

Or. en

Amendamentul 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluările privind punerea în 
aplicare a facilității și capacitatea sa de a 
atinge obiectivele stabilite la articolul 3 
trebuie să se efectueze în timp util pentru a 
putea fi luate în considerare în cadrul 
procesului de luare a deciziilor.

1. Evaluările privind punerea în 
aplicare a facilității și capacitatea sa de a 
atinge obiectivele stabilite la articolul 3 
trebuie să se efectueze în timp util și cel 
târziu în termen de 18 luni de la 
executarea contractului pentru a putea fi 
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luate în considerare în cadrul procesului de 
luare a deciziilor.

Or. fr

Amendamentul 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2025, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 1 ianuarie 2024, 
atunci când se preconizează că vor fi 
disponibile informații suficiente cu privire 
la punerea în aplicare a facilității, și se 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2025, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2023, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
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planurile teritoriale pentru o tranziție justă. planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2025, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2024, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La sfârșitul perioadei de punere în 
aplicare și până la 31 decembrie 2031 cel 
târziu, se întocmește un raport final de 
evaluare privind rezultatele și impactul pe 
termen lung al facilității.

3. La sfârșitul perioadei de punere în 
aplicare și până la 31 decembrie 2031 cel 
târziu, se întocmește și se prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport final de evaluare privind rezultatele 
și impactul pe termen lung al facilității. 
Beneficiarii și partenerii financiari 
contribuie la această evaluare, furnizând 
Comisiei toate informațiile relevante 
necesare pentru a-i permite să efectueze 
evaluarea respectivă.



PE657.150v01-00 150/163 AM\1212239RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La sfârșitul perioadei de punere în 
aplicare și până la 31 decembrie 2031 cel 
târziu, se întocmește un raport final de 
evaluare privind rezultatele și impactul pe 
termen lung al facilității.

3. La sfârșitul perioadei de punere în 
aplicare și până la 31 decembrie 2031 cel 
târziu, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport final de 
evaluare privind rezultatele și impactul pe 
termen lung al facilității. Partenerii 
financiari și beneficiarii furnizează 
Comisiei toate documentele și informațiile 
necesare pentru a-i permite să efectueze 
evaluarea respectivă.

Or. en

Amendamentul 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atât evaluarea intermediară, cât și 
cea finală analizează, de asemenea, 
contribuția la realizarea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030, astfel cum sunt stabilite în 
Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului [de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)] și contribuția la 
îndeplinirea obiectivului național de 
realizare a neutralității climatice până în 
2050.
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Or. en

Amendamentul 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Evaluarea prezintă o analiză a 
contribuției facilității la îndeplinirea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor 
politicii de sustenabilitate a UE, în special 
a obiectivelor Uniunii pentru 2030 în 
materie de climă și energie, și la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic în Uniune până în 2050.

Or. en

Amendamentul 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Auditurile cu privire la utilizarea 
sprijinului acordat de Uniune în cadrul 
facilității, efectuate de persoane sau 
entități, inclusiv de alte persoane și 
entități decât cele mandatate de instituțiile 
sau organismele Uniunii, constituie baza 
asigurării globale prevăzute la 
articolul 127 din Regulamentul financiar.

1. Auditurile cu privire la utilizarea 
sprijinului acordat de Uniune în cadrul 
facilității sunt efectuate de Curtea de 
Conturi Europeană în conformitate cu 
articolul 287 din TFUE. Curtea de 
Conturi Europeană emite un raport 
special privind punerea în aplicare a 
facilității atunci când nivelul de punere în 
aplicare a proiectelor finanțate ajunge la 
cel puțin 60 %, dar nu mai târziu de cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 269
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Auditurile cu privire la utilizarea 
sprijinului acordat de Uniune în cadrul 
facilității, efectuate de persoane sau 
entități, inclusiv de alte persoane și entități 
decât cele mandatate de instituțiile sau 
organismele Uniunii, constituie baza 
asigurării globale prevăzute la articolul 127 
din Regulamentul financiar.

1. Auditurile cu privire la utilizarea 
sprijinului acordat de Uniune în cadrul 
facilității, efectuate de persoane sau 
entități, inclusiv de alte persoane și entități 
decât cele mandatate de instituțiile sau 
organismele Uniunii, constituie baza 
asigurării globale prevăzute la articolul 127 
din Regulamentul financiar și asigură 
respectarea obiectivelor taxonomiei și a 
principiului de a nu prejudicia în mod 
semnificativ.

Or. en

Amendamentul 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Partenerii financiari trebuie să 
furnizeze Comisiei și oricăror altor auditori 
desemnați toate documentele disponibile 
care sunt necesare acestor autorități pentru 
îndeplinirea obligațiilor lor.

2. Partenerii financiari trebuie să 
furnizeze Comisiei și oricăror altor auditori 
desemnați toate documentele disponibile 
legate de sprijinul Uniunii care sunt 
necesare acestor autorități pentru 
îndeplinirea obligațiilor lor.

Or. en

Amendamentul 271
Markus Ferber

Propunere de regulament
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Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 14 se 
conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2028.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 13 și 14 
se conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2028.

Or. en

Amendamentul 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Beneficiarii și partenerii financiari 
trebuie să asigure vizibilitatea sprijinului 
acordat de Uniune în cadrul facilității, în 
special atunci când promovează proiectele 
și rezultatele acestora, furnizând informații 
specifice unor categorii de public diverse, 
printre care mass-media și publicul larg.

1. Beneficiarii și partenerii financiari 
trebuie să asigure, la cel mai înalt nivel 
posibil, vizibilitatea și detaliile sprijinului 
acordat de Uniune în cadrul facilității, în 
special atunci când promovează proiectele 
și rezultatele acestora, furnizând informații 
specifice unor categorii de public diverse, 
printre care mass-media publică și privată, 
partenerii sociali și publicul larg.

Or. en

Amendamentul 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Beneficiarii și partenerii financiari 
trebuie să asigure vizibilitatea sprijinului 
acordat de Uniune în cadrul facilității, în 
special atunci când promovează proiectele 
și rezultatele acestora, furnizând informații 
specifice unor categorii de public diverse, 

1. Beneficiarii și partenerii financiari 
trebuie să asigure vizibilitatea sprijinului 
acordat de Uniune în cadrul facilității, în 
special atunci când promovează proiectele 
și rezultatele acestora, furnizând informații 
specifice unor categorii de public diverse, 
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printre care mass-media și publicul larg. printre care mass-media și publicul larg, 
publicând pe site-ul lor web informații cu 
privire la natura și la valoarea proiectelor 
finanțate.

Or. fr

Amendamentul 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Partenerii financiari fac publice 
toate informațiile relevante cu privire la 
fiecare proiect respins sau finanțat și pun 
aceste informații la dispoziția publicului 
pe site-ul lor.
Informațiile care urmează să fie puse la 
dispoziția publicului în temeiul primei teze 
nu conțin informații sensibile din punct 
de vedere comercial sau date cu caracter 
personal care nu trebuie să fie divulgate 
în temeiul normelor Uniunii privind 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Partenerii financiari fac publice 
toate informațiile relevante cu privire la 
fiecare proiect finanțat și pun aceste 
informații la dispoziția publicului pe site-
ul lor, după semnarea împrumutului sau 
schemei de împrumut relevante, după caz. 
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Aceste informații care urmează să fie 
puse la dispoziția publicului nu conțin 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial și nu contravin normelor 
Uniunii privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Partenerii financiari fac publice 
pe site-ul lor toate informațiile financiare 
relevante cu privire la fiecare proiect 
cofinanțat prin intermediul facilității.

Or. en

Amendamentul 277
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni 
de informare și comunicare referitoare la 
facilitate, proiectele finanțate și 
rezultatele acestora. Resursele financiare 
alocate facilității contribuie, de asemenea, 
la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în 
măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele menționate la articolul 3.

eliminat

Or. fr



PE657.150v01-00 156/163 AM\1212239RO.docx

RO

Amendamentul 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare referitoare la 
facilitate, proiectele finanțate și rezultatele 
acestora. Resursele financiare alocate 
facilității contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
menționate la articolul 3.

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare referitoare la 
facilitate, proiectele finanțate și rezultatele 
acestora. Resursele financiare alocate 
facilității contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
menționate la articolul 3. Comisia 
actualizează și publică în mod regulat 
lista proiectelor care au fost selectate sau 
respinse în temeiul acestei facilități, 
împreună cu descrierea criteriilor 
specifice de admitere sau de respingere.

Or. en

Amendamentul 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia pune la dispoziția 
publicului toate avizele cu privire la 
proiectele selectate sau finanțate în cadrul 
acestei facilități, la momentul emiterii lor, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 19 din Statutul BEI.

Or. en

Amendamentul 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este necesar, creditele pot 
fi incluse în bugetul aferent perioadei de 
după 2027 pentru a acoperi plata 
tranșelor din sprijinul sub formă de grant 
acordat de Uniune, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2), pentru a permite 
gestionarea acțiunilor nefinalizate până 
la 31 decembrie 2027.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Anexa I – punctul A – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE): 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, 
p. 129), astfel cum a fost modificat de 
Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul 
european pentru investiții strategice, 
Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții și Portalul european 
pentru proiecte de investiții și de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – 
Fondul european pentru investiții 
strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Anexa I – punctul C – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instrumentul de datorie al 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (CEF DI): Regulamentul (UE). 
nr. 1316/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 
20.12.2013, p. 129).

eliminat

Or. en

Amendamentul 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1 Transport 6.1 Infrastructura de transport

Or. en

Amendamentul 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3 Utilități publice (apă, canalizare, 
încălzire centralizată, energie, gestionarea 
deșeurilor)

6.3 Utilități publice (apă, canalizare, 
încălzire centralizată, energie, gestionarea 
deșeurilor, transport local)

Or. en

Amendamentul 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4 Sprijin direct pentru tranziție 
(energie din surse regenerabile, eficiență 
energetică)

6.4 Sprijin direct pentru tranziția 
climatică, pentru decarbonizare (energie 
din surse regenerabile, eficiență energetică) 
și pentru alte obiective de mediu

Or. en

Amendamentul 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4a Contribuția substanțială la 
obiectivele de sustenabilitate definite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile [Regulamentul 
privind taxonomia]

Or. en

Amendamentul 287
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Henrike Hahn, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6a Calitatea locuințelor (inclusiv 
eficiența energetică)

Or. en

Justificare

Calitatea locuințelor constituie o problemă reală în multe dintre sectoarele rurale eligibile, la 
fel ca și lipsa de stimulente pentru investiții în EE.

Amendamentul 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Numărul net de locuri de muncă 
create

Or. en

Amendamentul 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră

7. Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, dacă este relevant pentru 
calcul

Or. en
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Amendamentul 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră

7. Reducerea poluării și a emisiilor de 
gaze cu efect de seră

Or. en

Amendamentul 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Rata de ocupare a forței de muncă 
și rata șomajului

Or. en

Amendamentul 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Numărul de locuri de muncă 
salvate

Or. en

Amendamentul 293
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Numărul de noi locuri de muncă 
create

Or. en

Amendamentul 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Rata depopulării

Or. en

Amendamentul 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7c. Populația regiunilor/teritoriilor 
care beneficiază de proiecte derulate în 
cadrul facilității

Or. en

Amendamentul 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7c. Efectul asupra PIB-ului 
teritoriului care a beneficiat de sprijin

Or. en


