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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris pentru a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5°C peste 
nivelurile preindustriale, pilonul 
european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice și sociale. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda provocările și oportunitățile 
economice, de sustenabilitate energetică și 
socială, în materie de securitate 
energetică și prețuri accesibile la energie, 
precum și cele regionale asociate tranziției 
către o economie sustenabilă, neutră din 
punct de vedere climatic și rezistentă la 
schimbările climatice, eficientă din 
perspectiva utilizării resurselor și pe 
deplin circulară până cel târziu în 2050, 
în care nu există emisii nete de gaze cu 
efect de seră, evitând efectele negative 
asupra sănătății umane și a mediului 
legate, printre altele, de deteriorarea 
biodiversității și a ecosistemelor, de un 
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consum excesiv de resurse și de poluarea 
chimică și atmosferică și de deșeuri.

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tranziția către o economie 
sustenabilă, neutră din punct de vedere 
climatic și rezistentă la schimbările 
climatice, eficientă din perspectiva 
utilizării resurselor și pe deplin circulară 
până cel târziu în 2050 constituie unul 
dintre cele mai importante obiective de 
politică ale Uniunii și va necesita 
importante noi investiții, mai ales în 
tehnologii noi și inovative. La data de 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
aprobat noul Pact verde și obiectivul de a 
realiza o Uniune neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris. La 17 
aprilie 2020, Parlamentul European a 
subliniat, de asemenea, că la baza 
măsurilor politice de combatere a 
pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor acesteia ar trebui să stea 
obiectivul neutralității climatice și că 
Pactul verde ar trebui să se afle în centrul 
redresării și reconstrucției economiei 
europene. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
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larg pentru regiunile care, în prezent, se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili sau pe industrii cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră sau pe industrii ce 
produc bunuri incompatibile cu obiectivul 
de neutralitate climatică. Această situație 
nu numai că poate periclita tranziția în 
ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei la nivelul Uniunii, ci și poate duce 
la disparități tot mai mari între regiuni, 
dăunătoare pentru obiectivele de coeziune 
socială, economică și teritorială. Statelor 
membre trebuie să li se acorde mijloacele 
necesare pentru a îndeplini obiectivele UE 
de neutralitate a emisiilor de dioxid de 
carbon și pentru a evita ca unele regiuni 
să fie lăsate în urmă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și incluzivă din punct de 
vedere social și să contribuie la crearea de 
locuri de muncă decente și de calitate, la 
eradicarea sărăciei și la dezvoltarea 
durabilă a Uniunii, combătând în același 
timp șomajul, marginalizarea socială și 
recesiunile economice în regiunile cele 
mai expuse, ținând seama de 
sustenabilitatea energetică, de securitatea 
energetică și de provocările în materie de 
accesibilitate. Prin urmare, atât Uniunea, 
cât și statele membre trebuie să țină seama 
de implicațiile sale economice, ecologice, 
sociale și regionale încă de la început și să 
utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a facilita schimbările structurale 
necesare și pentru a atenua consecințele 
negative asupra lucrătorilor afectați și a 
altor categorii afectate în mod deosebit de 
tranziție. Bugetul Uniunii trebuie să joace 
un rol important în această privință.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până în 2030, se așteaptă ca 
tranziția să creeze 1,2 milioane de locuri 
de muncă suplimentare în UE, pe lângă 
cele 12 milioane de locuri de muncă deja 
preconizate. Conform estimărilor 
Comisiei1a, în regiunile carbonifere, în 
care peste 200 000 de locuri de muncă 
sunt direct legate de minerit, până în 2030 
vor putea fi create până la 315 000 de 
locuri de muncă prin implementarea de 
tehnologii energetice nepoluante și peste 
460 000 de locuri de muncă până în 2050. 
Regiunile carbonifere ar putea asigura 
doar ele 60 % din capacitatea 
tehnologiilor energetice nepoluante 
necesară pentru atingerea obiectivelor 
ambițioase de neutralitate a emisiilor de 
carbon. În plus, dezvoltarea unor proiecte 
energetice nepoluante în regiunile 
carbonifere beneficiază de existența 
infrastructurii și a terenurilor, de 
prezența unui personal deja instruit, cu 
competențe electrice și mecanice foarte 
potrivite pentru reangajarea în sectorul 
energiei din surse regenerabile, precum și 
de patrimoniul industrial deja existent.
__________________
1a Comisia Europeană, Centrul Comun de 
Cercetare, „Clean energies technologies 
in coal regions: opportunities for jobs and 
growth” (Tehnologii energetice 
nepoluante în regiuni carbonifere: 
oportunități pentru crearea de locuri de 
muncă și creștere economică), 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă nu trebuie 
considerat ca instrument independent de 
finanțare, ci trebuie să vină în completarea 
celorlalte acțiuni din următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027, în special ținând seama de impactul 
socio-economic și ecologic asupra 
lucrătorilor și a comunităților celor mai 
afectate de tranziția de la actuala 
dependență de cărbune și de carbon. 
Acest mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale, economice 
și regionale ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii și să ajute la atingerea 
tuturor celorlalte obiective de mediu ale 
Uniunii prin punerea la un loc a 
cheltuielilor bugetare ale Uniunii în 
domeniul climei și al obiectivelor sociale la 
nivel regional, contribuind la o economie 
solidă și sustenabilă, cu locuri de muncă 
ce pot asigura un trai decent și cu efecte 
pozitive asupra sănătății publice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. FTJ ar trebui 
să țintească spre sinergii și 
complementarități cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, 
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vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

pentru ca toți cei trei piloni să lucreze în 
direcția acelorași obiective, fără să 
descurajeze investițiile din sectorul privat 
care vor fi facilitate prin intermediul 
Mecanismului pentru o tranziție justă. 
Acesta ar trebui să sprijine obiectivele 
generale din Pactul verde european și să 
fie în concordanță cu cadrul pentru 
activități durabile prevăzut în 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind taxonomia], pentru a aborda 
provocările legate de climă și mediu, fără 
a lăsa pe nimeni în urmă. Obiectivul FTJ 
este de a aborda provocările și 
oportunitățile tranziției climatice prin 
furnizarea de investiții specifice în 
regiunile afectate, cu un accent deosebit 
pe activitățile economice durabile, prin 
asigurarea adoptării de noi proiecte 
durabile inovatoare și oferind sprijin 
pentru cele mai afectate teritorii și 
lucrătorii vizați, precum și comunităților 
locale pentru a-și adapta structurile 
industriale și economice, restabilind, în 
același timp, competitivitatea pe termen 
lung a regiunilor și consolidând 
coeziunea socială și economică. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la facilitarea și 
sprijinirea procesului de tranziție 
finanțând diversificarea și modernizarea 
economiei locale și permițând crearea de 
noi oportunități, de exemplu prin 
consultarea timpurie a tuturor părților 
implicate. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC]. Beneficiarii fondurilor FTJ ar 
trebui să respecte valorile fundamentale 
consacrate în tratatele Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ ar trebui să fie 
adecvate și proporționale cu obiectivele 
sale ambițioase și să vină în completarea 
resurselor disponibile în cadrul politicii de 
coeziune, dar nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască aceste investiții și nu ar trebui 
să conducă la reduceri sau transferuri 
obligatorii din alte fonduri ale Uniunii 
care intră sub incidența Regulamentului 
(UE).../... [noul Regulament privind 
dispozițiile comune]. Pe baza orientărilor 
Băncii Europene de Investiții, finanțarea 
trebuie să fie permisă pentru cel mult 
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75 % din costurile asumate ale unui 
proiect sprijinit prin FTJ, sau mai mult în 
situații de criză economică severă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fondul ar trebui să fie finanțat 
printr-un CFM consolidat în perioada 
2021-2027 și, sub rezerva unei evaluări 
prealabile a impactului, prin resurse 
suplimentare noi care ar putea proveni 
din introducerea unor noi resurse ale 
Uniunii, cum ar fi impozite pe 
întreprinderi, sectorul digital, sectorul 
financiar, produse de plastic, carbon și 
venituri provenite din schemele de 
comercializare a certificatelor de emisii;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie 
sustenabilă și neutră din punct de vedere 
climatic reprezintă atât o provocare, cât și 
o oportunitate pentru a putea reacționa 
mai bine la crizele viitoare și a atinge 
prosperitatea economică și socială în 
limitele planetei noastre. Această tranziție 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau pe procesele de fabricație 
a produselor incompatibile cu obiectivul 
de neutralitate climatică care trebuie 
eliminate treptat sau care trebuie să se 
adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
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trebuie să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică. 

mijloacele financiare necesare în acest 
scop. Nicio regiune și nicio categorie de 
populație nu ar trebui excluse. Prin 
urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele 
membre, dar distribuirea mijloacelor sale 
financiare ar trebui să reflecte capacitatea 
statelor membre de a finanța investițiile 
necesare pentru a permite, a facilita și a 
accelera tranziția către neutralitatea 
climatică și o Europă durabilă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a crea un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, pe baza unor criterii obiective. 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
publice toate statisticile și informațiile 
relevante pentru a înțelege mai bine și a 
evalua cheia de repartizare între statele 
membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

[Regulamentul privind taxonomia]. Lista 
investițiilor trebuie să acorde prioritate 
celor care sprijină persoanele, lucrătorii, 
comunitățile și economiile locale și care 
sunt sustenabile pe termen mediu și lung, 
respectând pe deplin toate obiectivele 
Pactului ecologic european, ale Acordului 
de la Paris și ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Proiectele finanțate 
trebuie să contribuie la tranziția către o 
economie durabilă, neutră din punct de 
vedere climatic, rezistentă la schimbările 
climatice, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și pe deplin 
circulară, fără a dăuna obiectivelor de 
mediu ale Uniunii și vor trebui să sprijine 
obiectivul de refacere a competitivității pe 
termen lung a regiunilor afectate. Pentru 
sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de combustibili fosili sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă, 
asigurând totodată o cooperare 
fructuoasă cu toți partenerii implicați 
pentru a identifica un calendar echilibrat, 
dar ambițios pentru astfel de acțiuni. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
cel târziu în 2050, menținând și 
îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie și să 
faciliteze tranziția către o economie neutră 
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din punct de vedere climatic și circulară.

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Asigurarea oportunităților 
durabile de angajare pentru lucrătorii și 
teritoriile afectate de tranziția climatică 
este un obiectiv fundamental al FTJ. 
Pentru a-i proteja pe cetățenii și lucrătorii 
cei mai vulnerabili la tranziția climatică, 
FTJ ar trebui să acopere, de asemenea, 
formarea profesională, dobândirea de noi 
competențe, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și șomerilor afectați, pentru a-i 
ajuta să se recalifice și să se adapteze la 
noi oportunități de angajare sustenabile, 
precum și asistența pentru căutarea unui 
loc de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și integrarea 
lor activă pe piața muncii, ținând seama de 
necesitatea de a asigura șanse egale 
pentru toți și realizând un echilibru de 
gen în toate sectoarele.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pandemia de COVID-19 și efectele 
sale asupra sănătății și economiei au avut 
un impact asupra Uniunii și asupra 
priorităților Comisiei. Criza cauzată de 
COVID-19 a evidențiat și interdependența 
dintre ecosisteme și economia noastră, 
precum și dependența puternică a 
sistemului economic al Uniunii de lanțuri 
lungi de aprovizionare. Aceste lucruri 
consolidează importanța FTJ și 
necesitatea de a aloca resurse adecvate 
pentru a aborda provocările legate de 
realizarea tranziției către o economie 
durabilă și pe deplin circulară și de a 
consolida reziliența economiilor Uniunii, 
în special în regiunile cele mai afectate. 
FTJ și alocările din fondurile de coeziune 
trebuie să evite creșterea disparităților 
între statele membre ale UE, după criza 
provocată de pandemia de Covid-19. 
Propunerea modificată a Comisiei privind 
FTJ vizează creșterea dimensiunii sale la 
peste 40 de miliarde EUR.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că implementarea 
priorităților finanțate din FTJ contribuie 
la respectarea și promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din TFUE. Obiectivele 
referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați și independența economică a 
femeilor trebuie asigurate în toate 
dimensiunile și în toate etapele proceselor 
de pregătire, monitorizare, implementare 
și evaluare a programelor operaționale, în 
timp util și în mod consecvent.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea și 
reconversia economică a teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive și 
durabile, cu accent pe IMM-uri, 
microîntreprinderi și întreprinzători, pe 
întreprinderi sociale și cooperative pentru 
a le ajuta să își reorienteze activitățile 
economice și să creeze noi oportunități. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital, la 
extindere și la ocuparea durabilă a forței 
de muncă. Investițiile durabile ar trebui 
înțelese ca investiții în sensul articolului 2 
alineatul (17) din Regulamentul (UE) 
2019/2088 al Parlamentului European și 
al Consiliului13a. Pentru alte întreprinderi 
decât IMM-urile, investițiile productive și 
durabile trebuie sprijinite numai dacă sunt 
necesare pentru atenuarea pierderilor de 
locuri de muncă generate de tranziție prin 
crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Ar trebui introdus un mecanism 
de analiză a sustenabilității pentru a se 
determina dacă pot avea efecte negative 
asupra mediului, climei sau societății. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050 și se 
situează cu mult sub nivelul de referință 
relevant stabilit pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
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IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune și pentru a evita denaturarea 
concurenței între agenții economici, 
sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. FTJ trebuie să 
urmărească sprijinirea exclusivă a 
investițiilor legate de tranziția climatică 
care sunt viabile pe termen mediu și lung 
și care asigură o valoare adăugată în 
regiunea vizată. Comisia și statele 
membre trebuie să monitorizeze în mod 
constant viabilitatea investițiilor care 
decurg din FTJ.

__________________ __________________
13a Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 
9.12.2019, p. 1). 

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a)  Pentru a garanta că fondul nu 
este folosit pentru acoperirea cheltuielilor 
de refacere a daunelor aduse mediului, 
care intră sub incidența răspunderii 
ecologice a întreprinderilor, sprijinul 
pentru investiții legate de regenerarea, 
reafectarea și decontaminarea siturilor, 
precum și refacerea terenurilor și a 
ecosistemelor nu ar trebui permis decât în 
cazul în care nicio întreprindere nu poate 
fi trasă la răspundere și obligată juridic la 
finanțarea acestor activități, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” consacrat la articolul 191 din 
TFUE.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pentru a oferi flexibilitate și 
coerență în ceea ce privește programarea 
resurselor FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, trebuie să 
fie posibilă elaborarea unui program 
independent al FTJ sau programarea 
resurselor FTJ în una sau mai multe 
priorități specifice din cadrul unui program 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională („FEDR”), de Fondul social 
european Plus („FSE+”) sau de Fondul de 
coeziune. În conformitate cu articolul 21a 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele FTJ pot fi consolidate, pe bază de 
voluntariat, printr-o finanțare 
complementară din partea FEDR și a 
FSE+. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. FTJ ar 
trebui să devină operațional cât mai rapid 
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posibil pentru a sprijini regiunile în 
tranziție, în special în contextul crizei 
cauzate de COVID-19. Comisia ar trebui 
să se asigure că procesele administrative 
relevante se desfășoară în bune condiții.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat și cuantificat de punerea în 
aplicare efectivă a unui proces de tranziție 
pe un teritoriu specific, în funcție de 
obiective și indicatori de realizare și de 
rezultat și o monitorizare eficace, pentru a 
realiza o economie neutră din punct de 
vedere climatic. În această privință, statele 
membre trebuie să elaboreze, împreună cu 
autoritățile regionale și locale competente 
și în strânsă cooperare la nivel local și 
regional cu toate părțile interesate 
implicate, partenerii economici și sociali, 
reprezentanți ai societății civile, experți, 
instituții de formare și de cercetare, 
patronate, inclusiv în sectoarele 
industriale afectate, sindicate și 
organizații comunitare, precum și alte 
părți interesate relevante și cu sprijinul 
Comisiei, planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care să detalieze procesul de 
tranziție, în conformitate cu planurile 
naționale privind energia și clima. În acest 
scop, Comisia trebuie să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate. Pentru a garanta că 
strategia de tranziție este eficace, 
favorabilă incluziunii și cu adevărat justă, 
toate părțile interesate vizate și toți 
partenerii trebuie să fie implicați pe 
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deplin în toate etapele de elaborare, 
dezvoltare, realizare și evaluare a 
procesului de tranziție și trebuie să li se 
asigure cele mai bune condiții pentru a 
putea participa efectiv la selecția și 
realizarea proiectelor și a operațiunilor 
finanțate. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic cel 
târziu până în 2050, în special în ceea ce 
privește conversia sau închiderea 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili sau alte activități care 
generează emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră sau producția de bunuri afectate 
de tranziție, protejând totodată lucrătorii 
afectați și îmbunătățind oportunitățile de 
angajare în teritoriile afectate, cu scopul 
de a se evita excluziunea socială. Aceste 
teritorii trebuie definite cu precizie și 
trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările, 
nevoile și oportunitățile acestor teritorii și 
să identifice tipul de operațiuni necesare 
într-un mod care să asigure dezvoltarea 
coerentă a unor activități economice 
reziliente la schimbările climatice, care să 
fie compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european, ale Acordului 
de la Paris și ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție și care 
nu conduc la efecte de blocare sau la 
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active blocate pot să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
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 acestor obiective,

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară până cel târziu în 
2050, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare și ocuparea forței 
de muncă ale diferitelor teritorii și 
rămânerea în urmă a celor mai defavorizate 
teritorii, precum și limitarea resurselor 
financiare ale statelor membre și ale 
teritoriilor și, pe de altă parte, necesitatea 
unui cadru coerent de punere în aplicare 
care să acopere mai multe fonduri ale 
Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
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 acestor obiective,

Amendamentul 22

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

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin cetățenilor, 
activităților economice și teritoriilor care 
se confruntă cu probleme de 
sustenabilitate a resurselor energetice, de 
securitate energetică și de prețuri la 
energie în procesul de tranziție către o 
economie a Uniunii care să devină, până 
cel târziu în 20501a, justă, sustenabilă, 
neutră din punct de vedere climatic, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și pe deplin circulară. FTJ 
sprijină competitivitatea pe termen lung și 
coeziunea socială și regională a acestor 
teritorii.
____________
1a Cuvintele „cel târziu” ar trebui să se 
aplice de fiecare dată când este 
menționată data 2050 (în întregul text).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. El stabilește obiectivul specific al 
FTJ, acoperirea geografică și resursele 
acestuia, sfera de aplicare a sprijinului 
acordat în ceea ce privește obiectivul 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă menționat la 
[articolul 4 alineatul (2) litera (a)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], precum și 
dispoziții specifice pentru programare și 
indicatorii necesari pentru monitorizare.

2. El stabilește obiectivul specific al 
FTJ, acoperirea geografică și resursele 
acestuia, sfera de aplicare a sprijinului 
acordat în ceea ce privește obiectivul 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă menționat la 
[articolul 4 alineatul (2) litera (a)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], precum și 
dispoziții specifice privind programarea, 
criteriile transparente, precum și 
indicatorii de sustenabilitate necesari 
pentru monitorizare.

Amendamentul 24
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu obiectivele de politică 
de la articolul [4 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ 
contribuie la obiectivul specific unic de a 
permite regiunilor, municipalităților, 
agenților economici, angajaților și 
cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice, regionale și de mediu ale 
tranziției către o economie sustenabilă, 
neutră din punct de vedere climatic 
împreună cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, precum și 
cu obiectivele Acordului de la Paris.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină o tranziție justă pentru 
toți și obiectivul privind investițiile pentru 
creștere economică durabilă și locuri de 
muncă în toate statele membre, în special 
în regiunile care se bazează foarte mult pe 
minerit și pe arderea cărbunelui și a 
lignitului, conform articolelor 1 și 2. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 

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

puțin 40 de miliarde EUR la prețurile din 
2018. Aceste resurse nu vor fi transferate 
din fondurile care intră sub incidența 
Regulamentului (UE).../... [noul RDC], în 
special din Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul social 
european (FSE +) sau Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR). Sub rezerva unei evaluări 
prealabile a impactului, FTJ este, pe cât 
posibil, majorat cu resurse proprii 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
inclusiv eventuale noi taxe, precum și cu 
alte resurse, în conformitate cu actul de 
bază aplicabil.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
cu 2 % pe an.

În scopul programării și al includerii 
ulterioare în bugetul Uniunii, suma 
menționată la primul paragraf se indexează 
anual în funcție de inflația din Uniune.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 29
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7. Beneficiarii 
fondurilor FTJ trebuie să respecte 
valorile fundamentale consacrate în 
tratatele Uniunii.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investiții productive și durabile în 
IMM-uri, inclusiv întreprinderi nou-
înființate, întreprinderi în curs de 
extindere, microîntreprinderi și 
înterprinzători, întreprinderi sociale, 
întreprinderi și cooperative de stat 
regionale și locale;

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi și extinderea societăților deja 
existente, inclusiv a celor care se 
concentrează pe promovarea eficienței 
energetice și a surselor de energie 
regenerabile sau prin intermediul 
incubatoarelor de afaceri locale și 
regionale, al facilităților de colocare și al 
serviciilor de consultanță relevante pentru 
tranziția determinată de schimbările 
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climatice;

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) investiții durabile în activități de 
cercetare și inovare, inclusiv prin 
intermediul universităților și al centrelor 
de cercetare, și de promovare a transferului 
și adaptării unor tehnologii avansate și 
gata de comercializare;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri sociale pentru o 
energie la prețuri accesibile și durabilă, 
investiții pentru a reduce sărăcia 
energetică și poluarea aerului, investiții în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(inclusiv investiții în mobilitatea durabilă 
și în decarbonizarea sectorului 
transporturilor), în eficiența energetică 
(inclusiv în decarbonizarea clădirilor), în 
infrastructura de încărcare a vehiculelor 
electrice) și în energia din surse 
regenerabile (inclusiv investiții în sisteme 
de încălzire centralizată și în tehnologii de 
stocare), în rețele energetice precum 
rețelele inteligente și superrețelele și 
investiții în interconectarea 
transfrontalieră a rețelelor de 
electricitate;

Amendamentul 34
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special în 
regiunile îndepărtate și în zonele rurale;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o 
mobilitate curată, inteligentă și la prețuri 
accesibile, inclusiv investiții în 
conectivitatea feroviară, care să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și la diversificarea 
soluțiilor de mobilitate;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea, 
reconversia și decontaminarea siturilor și a 
terenurilor și instalațiilor industriale 
abandonate, în regenerarea terenurilor și 
a ecosistemelor, inclusiv pentru ca acestea 
să poată acționa ca absorbante de carbon, 
și în proiecte de reconversie, cu excepția 
măsurilor de prevenire și de remediere 
impuse de legislația UE și de cea 
națională privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător, în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește” consacrat 
la articolul 191 din TFUE;
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) investiții în conservarea, 
protejarea și refacerea biodiversității și a 
habitatelor naturale, inclusiv prin 
investiții în turismul ecologic în regiunea 
aflată în tranziție;

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) formarea profesională, 
perfecționarea, dobândirea de noi 
competențe și recalificarea lucrătorilor și a 
persoanelor care caută un loc de muncă, 
inclusiv consiliere, cu accent pe egalitatea 
de gen, pentru a garanta că aceștia 
beneficiază de oportunități de angajare pe 
termen lung și de calitate fie în sectoarele 
orientate către viitor, care contribuie în 
mod direct la economia durabilă, neutră 
din punct de vedere climatic, fie în 
economia serviciilor de îngrijire și în 
sectoarele publice esențiale;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
punând accent mai ales pe egalitatea de 
gen;
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) orice altă activitate specifică 
convenită între autoritățile locale și 
regionale competente din teritoriul în 
cauză, statul membru și Comisia 
Europeană, care este în concordanță cu 
strategiile de dezvoltare locală și 
contribuie la tranziția către o economie a 
Uniunii neutră din punctul de vedere al 
emisiilor până cel târziu în 2050;

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) asistență tehnică. (k) asistență tehnică și servicii de 
consiliere, inclusiv pregătirea 
documentelor de sprijin și de bază și a 
analizelor pentru investiții și pentru 
incubatoarele și pepinierele de proiecte la 
nivel local și național care aduc laolaltă 
finanțatorii și promotorii de proiecte;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o 
tranziție justă, pe baza informațiilor 

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE și cu normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat, stabilite la 
articolele 107 și 108 din TFUE, investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
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solicitate în temeiul articolului 7 alineatul 
(2) litera (h). Aceste investiții sunt 
eligibile numai dacă sunt necesare pentru 
punerea în aplicare a planului teritorial 
pentru o tranziție justă.

IMM-urile, cu condiția ca:

(i) investițiile în cauză să facă obiectul 
unei analize a durabilității, pentru a se 
stabili dacă pot avea efecte negative 
asupra mediului, climei sau societății. În 
acest scop, întreprinderile pun la 
dispoziție informații fiabile pe baza unor 
modele care urmează să fie elaborate de 
Comisie;
(ii) aceste investiții să fi fost semnalate de 
regiunile aflate în tranziție ca fiind 
cruciale și să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă pe 
baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) literele (h) și (i) 
și dacă sunt necesare pentru punerea în 
aplicare a planului teritorial pentru o 
tranziție justă.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i) și să 
respecte celelalte condiții prevăzute la 
paragraful 2 de la prezentul alineat. 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.
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Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. FTJ urmărește să sprijine 
investițiile legate de tranziția ecologică 
care sunt viabile pe termen mediu și lung. 
Viabilitatea investițiilor este monitorizată 
în permanență de Comisie și de statul 
membru în cauză, în conformitate cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă stabilite în temeiul articolului 7.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea, întreținerea sau 
construirea de centrale nucleare, precum și 
gestionarea sau depozitarea deșeurilor 
nucleare;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/201416 al 
Comisiei;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/201416 al 
Comisiei, și cu condiția ca aceste 
întreprinderi să fie neviabile pe termen 
mediu și lung, fără a aduce atingere 
întreprinderilor care pot beneficia de 
eventuala aplicare a Orientărilor privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate și a 
Cadrului temporar al Comisiei pentru 
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măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii 
de COVID-19, dacă acest cadru este 
prelungit după 2020;

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate direct sau 
indirect de producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul, 
transmiterea sau arderea combustibililor 
fosili, cu excepția investițiilor compatibile 
cu hidrogenul curat, biogazul și 
biometanul, în limitele disponibilității 
durabile, în regiunile care depind în mare 
măsură de exploatarea minieră și de 
arderea cărbunelui și a lignitului, cu 
condiția ca aceste investiții:
(i) să contribuie la obiectivul privind 
atingerea neutralității climatice în 2050 al 
Uniunii prin accelerarea înlocuirii 
cărbunelui, lignitului, turbei sau a 
șisturilor bituminoase, fără a limita 
extinderea surselor de energie 
regenerabilă;
(ii) să fie justificate corespunzător de 
autoritatea competentă a statului membru 
în planul său teritorial pentru o tranziție 
justă;  și
(iii) să fie coerente cu legislația 
Uniunii, cu planurile energetice și 
climatice naționale, cu principiul 
eficienței energetice și să aibă un caracter 



PE650.729v01-00 32/50 AD\1208064RO.docx

RO

tranzitoriu;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) costurile legate de măsurile de 
prevenire sau de remediere a prejudiciilor 
de mediu care țin de răspunderea pentru 
mediul înconjurător a întreprinderii care 
provoacă prejudiciul, inclusiv curățarea, 
decontaminarea și reabilitarea siturilor, 
în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” consacrat la articolul 191 din 
TFUE;

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cheltuielile pentru consumul de 
orice fel;

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) investițiile întreprinderilor 
înregistrate pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) activitățile sau investițiile care 
prezintă un risc crescut de neviabilitate pe 
termen lung și o dependență de subvenții 
pentru a funcționa după faza inițială de 
extindere;

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) orice altă investiție incompatibilă 
cu obiectivul neutralității climatice sau 
care conduce la efecte de blocare;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor sau a activităților 
economice care au nevoie de sprijin 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție, cuprinsă în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă, este 
justificată în mod corespunzător, iar planul 
respectiv este în concordanță cu planul 
național privind energia și clima al statului 
membru în cauză și cu măsurile ce 
urmăresc îndeplinirea obiectivelor 
climatice ale Uniunii până în 2030.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele eligibile finanțate în 
cadrul Fondului pentru o tranziție justă 
care contribuie la obiectivul specific 
prevăzut la articolul 2 pot beneficia de 
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până la 75 % din costurile relevante sau 
de un procent mai mare în caz de 
recesiune economică gravă.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate 
în cea mai mare măsură pe baza 
impactului economic și social al tranziției, 
în special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

1. În fiecare stat membru, autoritățile 
competente întocmesc, împreună cu 
autoritățile regionale și locale competente 
și în deplină cooperare cu toate părțile 
interesate relevante din teritoriile vizate, 
menționate la alineatul (3) de la prezentul 
articol, cu asistența BEI, dacă este 
necesar pentru a asigura 
complementaritatea cu ceilalți piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, 
unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care acoperă unul 
sau mai multe teritorii afectate 
corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al 
Comisiei sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile care au 
nevoie de sprijin suplimentar pentru 
realizarea tranziției economice, sociale, 
energetice și de mediu, în special în ceea 
ce privește pierderile estimate de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

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

din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În mod ad-hoc, FTJ ar trebui să 
sprijine regiunile care trec printr-o criză 
economică neprevăzută ce decurge din 
acțiuni de combatere a schimbărilor 
climatice, pentru a permite să se 
reacționeze corespunzător la situațiile de 
criză care pot apărea în contextul 
tranziției, în special prin măsuri de 
politică a pieței forței de muncă în 
domeniul recalificării și al reducerii 
concedierilor. Acest lucru urmărește să 
asigure că regiunile pot primi sprijin 
chiar dacă nu sunt etichetate în prealabil 
ca regiuni afectate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național, regional și local către 
realizarea, până în 2050, cel târziu, a unei 
economii durabile, neutre din punct de 
vedere climatic și reziliente în fața 
schimbărilor climatice, eficiente în 
utilizarea resurselor și pe deplin circulare, 
care să includă un calendar clar pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili 
sau a industriilor mari generatoare de 
gaze cu efect de seră în teritoriile vizate și 
etapele principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
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Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”) și cu Regulamentul (UE) 
.../...[noua Lege europeană a climei];

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai 
mare măsură de procesul de tranziție 
menționat la litera (a) și care urmează să 
fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu 
alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor sau a activităților economice 
ori a cetățenilor care au nevoie de sprijin 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție menționat la litera (a) și care 
urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile 
care au nevoie de sprijin suplimentar 
pentru tranziție, inclusiv impactul social, 
economic, de mediu și de gen al tranziției 
către o economie durabilă și neutră din 
punct de vedere climatic, ținând totodată 
seama de obiectivele Pilonului european 
al drepturilor sociale și ale Agendei 2030 
a ONU; această evaluare va identifica, de 
asemenea, numărul potențial de locuri de 
muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră ori a altor activități afectate 
de tranziția Uniunii la neutralitatea 
climatică în aceste teritorii sau orice altă 
transformare socioeconomică structurală 
necesară pentru a urmări obiectivele 
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tranziției;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a combate impactul social, 
economic, demografic, de mediu, asupra 
independenței energetice și de gen al 
tranziției către o economie durabilă, neutră 
din punct de vedere climatic și competitivă 
până în 2050;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, a modului în care vor fi puse 
în practică măsuri eficace de monitorizare 
și evaluare și a organelor de conducere 
responsabile care supraveghează planul;
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Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o listă a părților interesate 
relevante menționate la alineatul (3), 
precum și o descriere a modului în care 
aceste părți interesate urmează să fie 
consultate în teritoriul în cauză;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției 
și la facilitarea acesteia, precum și 
obiective de etapă clare pentru 
competitivitatea pe termen lung și 
creșterea durabilă a regiunilor afectate;

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o descriere a modului în care 
viabilitatea pe termen mediu și lung a 
investițiilor menite să finanțeze tranziția 
climatică va fi monitorizată încontinuu;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât cele menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a), o listă 
cât mai exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă cât mai 
exhaustivă a operațiunilor care urmează să 
fie sprijinite și dovada faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
durabilă, neutră din punct de vedere 
climatic și rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, eficientă în utilizarea resurselor 
și pe deplin circulară și conduc la o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră care se situează cu mult sub 
nivelurile de referință pertinente stabilite 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE și cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru protejarea 
unui număr semnificativ de locuri de 
muncă;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 



AD\1208064RO.docx 41/50 PE650.729v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Pregătirea, elaborarea, punerea în 
aplicare și evaluarea planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă se realizează cu 
implicarea tuturor părților interesate 
relevante, a partenerilor economici și 
sociali, a reprezentanților societății civile, 
a experților, a instituțiilor de formare și 
cercetare, a patronatului, inclusiv din 
sectoarele industriale afectate, a 
grupurilor lucrătorilor și a organizațiilor 
de la nivelul comunităților, precum și a 
altor părți interesate relevante, printr-o 
consultare și o participare semnificative 
ale publicului, în conformitate cu articolul 
[6] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă și documentele relevante privind 
selectarea operațiunilor se pun la 
dispoziția publicului.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Planurile oferă ocazia de a 
consolida și mai mult economiile locale 
reziliente, lanțurile de aprovizionare 
locale și eforturile de relocalizare.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 

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

relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu angajamentul 
asumat de Uniune în conformitate cu 
Acordul de la Paris de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, care 
ar trebui să includă indicatorii de 
durabilitate prevăzuți de Regulamentul 
(UE) 2019/2088, valorile de referință se 
stabilesc la zero. Obiectivele de etapă 
stabilite pentru 2024 și țintele stabilite 
pentru 2029 sunt cumulative. Țintele nu se 
revizuiesc după aprobarea de către Comisie 
a cererii de modificare a programului 
depuse în temeiul articolului [14 alineatul 
(2)] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia înființează o Platformă 
pentru o tranziție justă pentru a permite 
schimburile de bune practici în toate 
regiunile și sectoarele afectate. Detaliile 
privind funcționarea platformei 
respective, inclusiv componența acesteia, 
bugetul și mecanismele de guvernanță se 
adoptă prin un act de punere în aplicare.
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [75]%, aceasta 
efectuează corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 

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

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

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Clauza de revizuire

Cel târziu până la încheierea evaluării la 
mijlocul perioadei a următorului cadru 
financiar multianual, Comisia revizuiește 
punerea în aplicare a FTJ și apreciază 
dacă este oportun să se modifice domeniul 
de aplicare al acestuia, în concordanță cu 
posibilele modificări ale Regulamentului 
2020/... [Regulamentul privind 
taxonomia], cu obiectivele privind clima 
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ale Uniunii, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2020/ ... [Legea 
europeană a climei], și cu evoluția punerii 
în aplicare a Planului de acțiune privind 
finanțarea creșterii durabile. Pe baza 
acestor elemente, Comisia transmite un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului, care poate fi însoțit de 
propuneri legislative.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 20 % din alocările totale. 
Sumele care depășesc 20 % din alocările 
totale pentru fiecare stat membru sunt 
redistribuite în mod proporțional cu 
alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (a) - punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar pentru 
încetarea sau reducerea activităților 
precum extracția de cărbune și lignit sau 
producția de energie electrică pe bază de 
cărbune.

1.1. Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar clar 
pentru eliminarea treptată, până cel târziu 
în 2050, a combustibililor fosili sau a 
industriilor mari generatoare de gaze cu 
efect de seră în teritoriile vizate.
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social, a celui legat de gen și teritorial al 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (c) – 
câmp de text [12000]

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea activităților economice și a 
sectoarelor industriale afectate, făcând 
distincția între:

Identificarea activităților economice și a 
sectoarelor industriale afectate, făcând 
distincția între:

- sectoarele în declin, care ar urma să își 
înceteze sau să își reducă în mod 
semnificativ activitățile legate de tranziție, 
inclusiv un calendar corespunzător;

- sectoarele în declin, care ar urma să își 
înceteze sau să își reducă în mod 
semnificativ activitățile legate de tranziție, 
inclusiv un calendar clar corespunzător;

- sectoarele în transformare, care ar urma 
să fie supuse unei transformări a 
activităților, a proceselor și a producției.

- sectoarele în transformare, care ar urma 
să fie supuse unei transformări a 
activităților, a proceselor și a producției.

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de 
sectoare:

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de 
sectoare:

- pierderile de locuri de muncă și nevoile 
de recalificare preconizate, ținând seama 
de previziunile privind competențele;

- pierderile de locuri de muncă și nevoile 
de recalificare preconizate, ținând seama 
de previziunile privind competențele și de 
perspectiva de gen;

- potențialul de diversificare economică și 
oportunitățile de dezvoltare.

- potențialul de diversificare economică și 
oportunitățile de dezvoltare, inclusiv 
perspectiva de gen.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a. Consultarea cu părțile interesate 
Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera 
(fa) 
- lista părților interesate vizate care au 
fost consultate, inclusiv a partenerilor 
economici și sociali, a reprezentanților 
societății civile și a experților consultați în 
regiunea/țara în cauză; 

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (g)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tipurile de operațiuni preconizate și 
contribuția estimată a acestora la atenuarea 
impactului tranziției climatice

- tipurile de operațiuni preconizate, 
viabilitatea și contribuția estimată a 
acestora la atenuarea impactului tranziției 
climatice

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (h)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile:

Se completează doar în cazul în care se 
acordă sprijin investițiilor productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile:

- o listă exhaustivă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției

- o listă orientativă a acestor 
operațiuni și întreprinderi, iar pentru 
fiecare dintre acestea, o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției
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Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – Referință: articolul 7 alineatul (2) litera (i)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

Se completează numai în cazul în care se 
acordă sprijin pentru investiții în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile enumerate în anexa 
I la Directiva 2003/87/CE:

- o listă exhaustivă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă

- o listă orientativă a operațiunilor 
care urmează să fie sprijinite și o justificare 
a faptului că acestea contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se situează sub nivelurile de 
referință pertinente stabilite pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE și cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă
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