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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru 
o tranziție justă
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0453),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 al treilea paragraf și articolul 
322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0153/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din ... ,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul verde 
european, 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 
ecologic european, 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 de a 
atinge obiectivele Uniunii în materie de 
climă și energie pentru 2030 și cu scopul 
de a realiza neutralitatea climatică în 
Uniune până în 2050 într-un mod eficient 
și echitabil, Pactul ecologic 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.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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 
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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.

nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
aprobate 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 facilitate.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 și către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2050, conform descrierii din planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. În 
categoriile de investiții sprijinite se pot 
încadra tehnologia și infrastructura 
ecologică, inclusiv energia din surse 
regenerabile și decarbonizarea 
transporturilor, rețelele de termoficare, 
mobilitatea verde și sustenabilă, 
investițiile în activități de cercetare și 
inovare, inclusiv în universități și în 
instituțiile publice de cercetare, 
încurajând transferul tehnologiilor 
avansate și gata de a fi comercializate, 
investițiile în digitalizare, inovarea 
digitală și conectivitatea digitală, inclusiv 
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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.

agricultura digitală și de precizie, 
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, 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. 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 4

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 prioritare de atribuire, în cazul 
în care cererea depășește resursele de 
finanțare alocate la nivel național, ar 
trebui să fie stabilite în programul de lucru 
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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.

și în cererea de propuneri. Aceste condiții 
de eligibilitate și criterii prioritare de 
atribuire ar trebui să țină 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 tranziția climatică, 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 5

Propunere de regulament
Considerentul 20

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, 

(20) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se delege competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din TFUE, 
în ceea ce privește stabilirea cotelor 
naționale de resurse disponibile pentru 
fiecare stat membru, stabilirea 
programelor de lucru în conformitate cu 
articolul 110 din Regulamentul financiar, 
stabilirea detaliilor privind condițiile de 
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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 

eligibilitate și procedurile de selecție 
pentru alegerea partenerilor financiari 
alții decât BEI, 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 

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede facilitatea de 
împrumut pentru sectorul public 
(„facilitatea”) destinată sprijinirii entităților 
din sectorul public prin combinarea 
granturilor de la bugetul Uniunii cu 
împrumuturi acordate de partenerii 
financiari și stabilește obiectivele facilității. 
El stabilește norme pentru componenta de 
grant a sprijinului din partea Uniunii 
furnizat în cadrul prezentei facilități, 
acoperind în special bugetul aferent 
perioadei 2021-2027, formele de sprijin din 
partea Uniunii și dispozițiile privind 
eligibilitatea.

Prezentul regulament prevede facilitatea de 
împrumut pentru sectorul public 
(„facilitatea”) destinată sprijinirii entităților 
din sectorul public prin combinarea 
granturilor de la bugetul Uniunii cu 
împrumuturi acordate de partenerii 
financiari, în conformitate cu normele, 
politicile de împrumut și procedurile 
acestora, și stabilește obiectivele facilității. 
El stabilește norme pentru componenta de 
grant a sprijinului din partea Uniunii 
furnizat în cadrul prezentei facilități, 
acoperind în special bugetul aferent 
perioadei 2021-2027, formele de sprijin din 
partea Uniunii și dispozițiile privind 
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eligibilitatea.

Or. en

Amendamentul 7

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 
2050.

Or. en

Amendamentul 8

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 aprobat de Comisie;

Or. en
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Amendamentul 9

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 și care nu s-ar 
finanța fără elementul de sprijin prin 
subvenții de la bugetul Uniunii și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
generale prevăzute la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 10

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, 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.

Or. en
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Amendamentul 11

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 și sprijinul în materie de consiliere 
acordate în cadrul prezentei facilități sunt 
finanțate din:

Or. en

Amendamentul 12

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 un act delegat în 
conformitate cu articolul 17, prin care 
stabilește cotele 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 13

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 

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din tranziția către obiectivele 
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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;

Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030 și către o economie neutră din 
punct de vedere climatic în Uniune până 
în 2050 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 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf litera 
(b), proiectele care primesc sprijin din 
partea Uniunii prin intermediul facilității 
pot beneficia și de sprijin pentru 
consiliere și asistență tehnică pentru 
pregătire, dezvoltare și implementare prin 
intermediul altor programe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitatea nu sprijină activitățile excluse 
în temeiul articolului [5] din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind FTJ]. 

Or. en
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Amendamentul 16

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.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 17 pentru a 
stabili programele de lucru în 
conformitate cu articolul 110 din 
Regulamentul financiar. Programele de 
lucru precizează criteriile și condițiile de 
selectare și, în cazul în care cererea 
depășește resursele financiare din cadrul 
alocărilor naționale, criteriile de prioritate 
pentru alegerea proiectelor, ținând seama 
de criteriile relevante prevăzute în 
Regulamentul (UE) .../...[Regulamentul 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile], capacitatea 
proiectului de a îndeplini obiectivele și 
nevoile identificate în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă, contribuția la 
tranziția climatică și la obiectivul general 
de promovare a convergenței regionale și 
teritoriale și contribuția subvenției la 
viabilitatea proiectelor.
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 17

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
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 maximiza impactul garanției 
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 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;
(d) de a asigura transparența și 
accesul public la informații privind 
fiecare proiect;
(e) de a asigura coerența politicii lor 
de creditare cu obiectivele Uniunii pentru 
2030 în materie de climă și energie și cu 
obiectivul unei economii neutre din punct 
de vedere climatic în Uniune până în 
2050;
(f) de a integra analiza factorilor de 
mediu, climatici, sociali și de guvernanță 
în selectarea și evaluarea proiectelor.
Comisia publică rezultatele selecției.

Or. en
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Amendamentul 18

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 indicatorii menționați la 
alineatul (1) sunt colectate în mod eficient, 
eficace și la timp. Beneficiarii și partenerii 
financiari trebuie să furnizeze Comisiei 
datele referitoare la acești indicatori.

Or. en

Amendamentul 19

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 realizarea obiectivelor de 
mediu ale UE. În acest scop, partenerii 
financiari și beneficiarii furnizează anual 
toate informațiile și datele necesare.

Or. en
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Amendamentul 20

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 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, 
în special cu privire la adiționalitate. 

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea analizează, de asemenea, 
modul în care sprijinul din partea Uniunii 
acordat prin intermediul facilității a 
contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
politicii UE în materie de durabilitate, în 
special a obiectivelor Uniunii pentru 2030 
în materie de climă și energie și tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic în Uniune până în 2050. 

Or. en
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Amendamentul 22

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 a Consiliului un raport final 
de evaluare independent 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 23

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 în conformitate cu articolul 287 
din TFUE. Curtea de Conturi prezintă un 
raport special privind implementarea 
facilității de împrumut la [...] ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 24

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. În concordanță cu toate 
dispozițiile contractuale aplicabile, 
partenerii financiari și beneficiarii trebuie 
să furnizeze Comisiei și Curții de Conturi 
toate documentele sau informațiile 
disponibile care sunt necesare ambelor 
autorități pentru îndeplinirea obligațiilor 
lor.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
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 articolul 6 alineatul 
(4), articolul 13, articolul 13a și articolul 
14 se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2028. 

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 14 poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 13, articolul 13a și articolul 14 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
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decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Partenerii financiari fac publice 
toate informațiile relevante cu privire la 
fiecare proiect finanțat și pun aceste 
informații la dispoziția publicului pe site-
ul lor de internet.

Or. en

Amendamentul 28

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. În cea mai mare măsură posibilă 
și în conformitate cu normele, politicile și 
procedurile lor, beneficiariiși 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.

Or. en
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Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia prezintă Parlamentului 
European avizele pe care le-a emis cu 
privire la proiectele selectate în cadrul 
acestei facilități de împrumut, în 
conformitate cu anexa II la Acordul-
cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din prezenta propunere constituie cel de al 
treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă. Aceasta va sprijini investițiile publice, 
prin intermediul unor condiții de creditare preferențiale, de care vor beneficia teritoriile cele 
mai afectate de tranziția climatică, astfel cum au fost identificate în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă.
Această facilitate va include o componentă de grant și o componentă de împrumut. Grantul, 
finanțat de la bugetul UE din veniturile alocate și din resursele bugetare, va reduce sarcina 
financiară a beneficiarilor rezultată din rambursarea împrumutului care va fi acordat de un 
partener financiar. În timp ce componenta de grant în valoare de 1,525 miliarde EUR urmează 
să fie pusă în aplicare împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), ca partener financiar 
care asigură o finanțare în valoare de 10 miliarde EUR, este prevăzută posibilitatea de a 
coopera și cu alți parteneri financiari pentru a explora și alte modalități de cooperare în timp, 
în special în cazul unei posibile creșteri viitoare a resurselor Uniunii sau în cazul în care apar 
provocări specifice legate de punerea în aplicare. 

Oferind o contribuție de 1,525 miliarde EUR pentru componenta de grant cu sprijinul Uniunii 
și un împrumut din partea BEI în valoare de 10 miliarde EUR din resurse proprii, facilitatea 
de împrumut pentru sectorul public vizează mobilizarea unor investiții publice cu o valoare 
cuprinsă între 25 și 30 de miliarde EUR în perioada 2021-2027. 

Facilitatea va sprijini entitățile publice și va acoperi o gamă largă de investiții, cu condiția ca 
aceste investiții să contribuie la satisfacerea nevoilor de dezvoltare care rezultă din 
provocările generate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, 
conform descrierii din planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Coraportorii salută în mare această propunere. În acest stadiu, amendamentele introduse 
vizează: 

 un accent mai mare pe sectoarele și teritoriile afectate în mod deosebit de procesul de 
tranziție către obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2030 și către o 
economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050, dar care nu sunt 
vizate în mod specific la primul pilon;

 extinderea investițiilor care urmează să fie sprijinite la tehnologia și infrastructura 
ecologică, inclusiv energia din surse regenerabile și decarbonizarea transporturilor, 
mobilitatea verde și durabilă, investițiile în activitățile de cercetare și inovare, 
transferul de tehnologii avansate și gata de a fi comercializate și investițiile în 
digitalizare;

 excluderea din domeniul de aplicare al acestei facilități a sectoarelor excluse în 
temeiul Regulamentului FTJ;

 clarificarea adiționalității și, prin urmare, clarificarea efectului de levier preconizat, 
prevăzându-se în același timp o derogare pentru acordarea de sprijin consultativ și 
asistență tehnică pentru pregătirea, dezvoltarea și implementarea proiectelor eligibile, 
astfel încât acestea să poată primi finanțare și prin intermediul altor programe ale 
Uniunii;

 consolidarea abordării ascendente, insistând asupra participării autorităților locale și 
regionale relevante din teritoriile în cauză la elaborarea „planului de teritorial pentru o 
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tranziție justă”;
 detalierea criteriilor de selectare a proiectelor și stabilirea priorităților pentru alegerea 

proiectelor, în cazul în care cererea depășește resursele de finanțare din cadrul 
alocărilor naționale, recunoscând în același timp caracterul ascendent și orientat spre 
cerere al acestei propuneri, care include contribuția la tranziția climatică, criteriile 
relevante stabilite prin [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile], capacitatea proiectului de a îndeplini obiectivele și necesitățile 
de dezvoltare descrise în planurile teritoriale pentru o tranziție justă, obiectivul general 
de promovare a convergenței regionale și teritoriale și contribuția subvenției la 
viabilitatea proiectelor; 

 clarificarea criteriilor de selectare a partenerilor financiari diferiți de BEI, care să 
reflecte obiectivele facilității;

 garantarea transparenței și a unor posibilități suficiente de supraveghere și de corectare 
de care să dispună Parlamentul în timpul implementării facilității de împrumut și 
ulterior, prin definirea obiectivelor și specificarea criteriilor, a cerințelor de raportare 
și de publicare, evaluări și audit, precum și prin fixarea rolului Parlamentului prin 
intermediul unor acte delegate.

Cei doi coraportori consideră că acest proiect de raport reprezintă punctul de plecare pentru 
elaborarea unei poziții solide a Parlamentului și a unui mandat pentru negocieri de succes cu 
Consiliul pentru actul final de bază. Raportorii consideră că acest proiect de raport este un 
compromis care asigură în același timp flexibilitate în punerea în aplicare a facilității de 
împrumut și privind standardele de responsabilitate, cu orientări suplimentare pentru ca 
proiectele să fie prezentate în baza unei abordări ascendente în cadrul celui de al treilea pilon 
al mecanismului pentru o tranziție justă. 


