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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O mundo enfrenta uma crise ecológica impiedosa. Com a criação do Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ), que tem como compromisso alcançar uma Europa com impacto neutro 
no clima até 2050, a União Europeia demonstra o seu empenho em canalizar recursos 
orçamentais para lograr a necessária transição ecológica da sua economia. A UE compromete-
se a apoiar a sua população na adaptação a estas mudanças, assim como a ajudar os seus 
territórios a aproveitarem esta oportunidade comum para construir um futuro justo e 
sustentável.

Numa altura em que a pandemia de COVID-19 põe em evidência a fragilidade dos nossos 
modelos de desenvolvimento, a necessidade de salvaguardas a nível europeu é ainda maior. 
As crises que ameaçam as nossas sociedades não se neutralizam umas às outras; reforçam-se 
mutuamente, exacerbando as desigualdades e conduzindo ao isolamento. Por conseguinte, 
cabe à legislação europeia reforçar as capacidades da UE para fazer face a estas crises.

Os nossos concidadãos consideram que é imperioso reagir, em conjunto e de forma 
colaborativa, aos desafios atuais: 82 % dos europeus são a favor da concessão de apoio 
financeiro para a transição energética1. As consequências das alterações climáticas já não 
deixam margem para dúvidas: a nossa sobrevivência depende da nossa capacidade coletiva 
para transformar o modo como vivemos.

As nossas políticas energéticas, económicas, sociais e ambientais devem acompanhar a 
evolução da História. Ao adotar o Pacto Ecológico Europeu2, a UE marca a sua posição, 
recusando-se a aceitar passivamente as mudanças que estão a ocorrer em todo o mundo e 
apoiando a capacidade dos territórios para desempenhar o papel de agentes da mudança. O 
Plano de Investimento para uma Europa Sustentável3 vem reforçar o Mecanismo para uma 
Transição Justa (MTJ), que permitirá mobilizar, pelo menos, 100 mil milhões de EUR no 
período de 2021-2027 para as regiões mais afetadas pela transição para uma economia 
ecológica.

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo para 
uma Transição Justa4 é o primeiro dos três pilares do MTJ. O apoio reforçado da UE que o 
Fundo e o MTJ representam não pode traduzir-se na concessão incondicional de subvenções 
aos Estados-Membros. O cumprimento, pelos Estados-Membros, dos seus compromissos em 
matéria de clima constitui a garantia necessária de uma política europeia coerente, credível e 
eficaz.

Num momento de crise económica e social, os territórios que mais necessitam de lograr a 
transição não podem ser deixados para trás em pleno século XXI. Tais territórios são 
imprescindíveis para o projeto europeu, que deve, agora, fazer convergir as suas culturas e 
incentivá-los a unir forças para criar dinâmicas conducentes a uma mudança sistémica 
inclusiva. O FTJ reflete esta ambição, complementando os outros dois pilares do MTJ, que 

1 Segunda edição do inquérito do BEI sobre o clima, realizado em parceria com o Instituto BVA e publicado em 13 
de março de 2020. 
2 Pacto Ecológico Europeu de 11 de dezembro de 2019.
3 COM(2020) 21 de 14 de janeiro de 2020.
4 COM(2020) 22 de 14 de janeiro de 2020.
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devem também centrar-se nestes territórios. Além disso, tem por objetivo apoiar as 
populações a nível local, sem deixar para trás qualquer território, a fim de lhes permitir 
reforçar a sua resiliência.

Para que os territórios e as suas populações possam fazer da transição uma oportunidade para 
conseguir um futuro melhor, o relator salienta três aspetos fundamentais do apoio ao abrigo 
do FTJ.

Em primeiro lugar, para garantir uma utilização verdadeiramente «justa» do Fundo, este terá 
de se centrar nas necessidades das pessoas e no bem-estar social. Este Fundo deverá ter 
efeitos concretos na população, visíveis no território. Tal objetivo poderá ser alcançado por 
meio de medidas de ativação do mercado de trabalho (educação, formação, apoio à criação de 
empresas, mobilidade, etc.), bem como de medidas passivas de apoio (financiamento no 
contexto da questão da disparidade de género nas pensões).

Em segundo lugar, o Fundo deverá criar condições favoráveis à transição para uma economia 
sustentável nos territórios. Todo e qualquer investimento ao abrigo do Fundo deverá ser 
consonante com a proteção social e ambiental.

Por último, o Fundo deverá apoiar medidas de «infraestruturas sociais» que ajudem os 
territórios em transição a manter o seu dinamismo e um espírito comunitário e solidário 
(cuidados de saúde, habitação, etc.). Para além das infraestruturas físicas, para garantir a 
acessibilidade ao fundo, é essencial reforçar as capacidades das partes interessadas locais que 
irão participar na transição.

O relator considera que o FTJ é uma fábrica europeia de transição5. O sucesso dos processos 
de mudança e de transformação dos territórios depende da participação dos seus habitantes na 
definição de estratégias, assim como da mobilização de associações e grupos para a execução 
de projetos locais. Para lograr a transição ecológica, os territórios devem, antes de mais, 
executar políticas públicas que promovam uma mudança de perceção e conduzam ao 
surgimento de soluções a nível local.

Graças ao Fundo para uma Transição Justa, as regiões, as populações locais e as empresas 
terão a oportunidade de fazer da transição um verdadeiro sucesso.

ALTERAÇÕES

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

5 Com base no modelo de transição desenvolvido em Loos-en-Gohelle, França,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales.   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
custos económicos e sociais da transição 
para uma economia circular e com impacto 
neutro no clima, em que as emissões de 
gases com efeito de estufa restantes sejam 
compensadas por uma absorção 
equivalente.

(1) O quadro regulamentar que rege a 
política de coesão da União para o período 
de 2021 a 2027, no contexto do próximo 
quadro financeiro plurianual, contribui para 
o cumprimento dos compromissos da 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris, para limitar o aumento da 
temperatura do planeta abaixo de 1,5 °C, 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, graças à 
concentração do financiamento da União 
em objetivos ecológicos, bem como o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. O presente 
regulamento aplica uma das prioridades 
estabelecidas na Comunicação relativa ao 
Pacto Ecológico Europeu11 e faz parte do 
Plano de Investimento para uma Europa 
Sustentável12 que concede financiamento 
específico ao abrigo do Mecanismo para 
uma Transição Justa no contexto da 
política de coesão, a fim de fazer face aos 
desafios económicos e sociais da transição 
para uma economia circular baseada em 
fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar 
até 2050, e de apoiar e acompanhar as 
regiões e os cidadãos europeus através de 
medidas de apoio social, económico e a 
nível do mercado de trabalho, por forma a 
não deixar ninguém para trás.

__________________ __________________
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.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima 
constitui um dos objetivos políticos mais 
importantes para a União. Em 12 de 
dezembro de 2019, o Conselho Europeu 
aprovou também o objetivo de alcançar 
uma UE com impacto neutro no clima até 
2050, em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris. Embora a luta contra 
as alterações climáticas e a degradação do 
ambiente a todos venha a beneficiar a 
longo prazo e oferecer oportunidades e 
desafios a médio prazo, nem todas as 
regiões e Estados-Membros iniciam a sua 
transição no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta. 
Alguns estão mais avançados do que 
outros e a transição implica um impacto 
social e económico mais vasto para as 
regiões que dependem fortemente dos 
combustíveis fósseis, em especial do 
carvão, da lenhite, da turfa e do xisto 
betuminoso, ou das indústrias com 
utilização intensiva de gases com efeito de 
estufa. Esta situação não só gera o risco de 
uma transição a velocidades diferentes na 
União no que respeita à ação climática, 
mas também de disparidades crescentes 
entre as regiões, em detrimento dos 
objetivos de coesão social, económica e 
territorial.

(2) A transição para uma economia 
circular baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima constitui um dos 
objetivos políticos mais importantes para a 
União e 82 % dos europeus apelam à 
concessão de apoio financeiro específico. 
Em 12 de dezembro de 2019, o Conselho 
Europeu aprovou também o objetivo de 
alcançar uma UE com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris. A luta contra as alterações 
climáticas e a degradação do ambiente é 
um desafio que pode ser transformado em 
oportunidade a médio e longo prazo, se 
for empreendida de forma socialmente 
justa e ninguém for deixado para trás. 
Nem todas as regiões e Estados-Membros 
iniciam a sua transição necessária e 
premente no mesmo ponto de partida ou 
têm a mesma capacidade de resposta, 
atendendo às suas especificidades 
históricas, económicas e culturais. Alguns 
estão mais avançados na transição 
ecológica, e a transição implica um 
impacto social, cultural, económico e a 
nível do mercado de trabalho mais vasto 
para as regiões e seus habitantes que 
dependem fortemente dos combustíveis 
fósseis, em especial do gás, do carvão, da 
lenhite, da turfa e do xisto betuminoso, 
e/ou das indústrias intensivas em gases 
com efeito de estufa e de outros setores 
com utilização intensiva de energia, como 
o siderúrgico, o do cimento, o químico, o 
do vidro e o dos transportes, bem como 
para os respetivos fornecedores e 
prestadores de serviços. Esta situação não 
só gera o risco de uma transição a 
velocidades diferentes na União no que 
respeita à ação climática, mas também 
contribui para as desigualdades sociais e 
para as disparidades crescentes entre as 
regiões e os territórios ultramarinos e os 
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Estados-Membros, em detrimento dos 
valores fundamentais da União. Por 
conseguinte, é da maior importância 
apoiar com caráter de urgência as regiões 
e os intervenientes cujo contributo seja 
fundamental para assegurar uma 
transição célere e justa, em consonância 
com os objetivos climáticos da União, de 
modo a não aumentar o fosso já existente. 
Deve ser dedicada particular atenção às 
zonas de nível NUTS 3 com uma 
população inferior a 12,5 hab/km2 ou com 
uma diminuição média anual da 
população superior a -1 % 
entre 2007 e 2017.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser justa e socialmente aceitável 
para todos. Por conseguinte, tanto a União 
como os Estados-Membros devem ter em 
conta as suas implicações económicas e 
sociais desde o início e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas. O orçamento da 
União desempenha um papel importante a 
este respeito.

(3) Para ser bem sucedida, a transição 
tem de ser inclusiva, socialmente 
sustentável e aceitável para todos, 
dedicando particular atenção ao respeito 
pelos princípios estabelecidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Por 
conseguinte, tanto a União como os 
Estados-Membros, bem como os diferentes 
intervenientes regionais e locais, devem 
ter em conta as suas implicações sociais, 
económicas e a nível do mercado de 
trabalho desde o início, bem como o 
impacto da crise causada pelo 
coronavírus, e utilizar todos os 
instrumentos possíveis para atenuar as 
consequências negativas e reforçar as 
positivas, como a criação de novos 
empregos dignos e sustentáveis e a 
melhoria da qualidade do ar. O orçamento 
da União deve ser proporcional a esta 
transição e o próximo QFP deverá 
permitir à UE realizar as suas ambições e 
possibilitar uma dotação do Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) sem rever em 
baixa as dotações das políticas existentes 
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da União.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
O Mecanismo deve contribuir para fazer 
face às consequências sociais e 
económicas da transição para a 
neutralidade climática da União, reunindo 
as dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos e sociais regionais.

(4) Tal como estabelecido no Pacto 
Ecológico Europeu e no Plano de 
Investimento para uma Europa Sustentável, 
um Mecanismo para uma Transição Justa 
deverá complementar as outras ações no 
âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
A União deve acompanhar e apoiar as 
regiões, os intervenientes locais a nível 
sub-regional e os habitantes na transição 
para a neutralidade climática da União e 
para o emprego sustentável, reunindo as 
dotações do orçamento da União em 
objetivos climáticos, económicos, sociais e 
de coesão a todos os níveis pertinentes, 
tendo em conta o investimento com 
impacto social e visando os territórios e os 
grupos de pessoas que mais necessitam de 
apoio para lograr a transição.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa (FTJ), 
que é um dos pilares do Mecanismo para 
uma Transição Justa, executado no âmbito 
da política de coesão. O objetivo do FTJ é 
atenuar os efeitos adversos da transição 
climática, apoiando os territórios e os 
trabalhadores mais afetados. Em 
conformidade com o objetivo específico do 
FTJ, as ações por ele apoiadas devem 

(5) O presente regulamento institui o 
FTJ, que é um dos pilares do Mecanismo 
para uma Transição Justa, executado no 
âmbito da política de coesão. O objetivo do 
FTJ não é apenas atenuar os efeitos 
adversos da transição climática e apoiar as 
ações destinadas a uma transição 
energética justa e eficiente para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
mas também criar e intensificar futuros 
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contribuir diretamente para atenuar o 
impacto da transição, financiando a 
diversificação e a modernização da 
economia local e atenuando as 
repercussões negativas sobre o emprego. 
Tal reflete-se no seu objetivo específico, 
que é estabelecido ao mesmo nível dos 
objetivos políticos enunciados no artigo 4.º 
do Regulamento UE [novo RDC].

efeitos positivos, apoiando os territórios 
mais afetados, o que inclui os países e 
territórios ultramarinos, bem como a 
população e, em particular, os 
trabalhadores mais afetados, a fim de 
garantir a coesão social, territorial e 
económica. Em conformidade com o 
objetivo específico do FTJ, as ações por ele 
apoiadas devem contribuir diretamente 
para facilitar e catalisar a transição, 
criando novas oportunidades de emprego 
sustentável, atenuando as consequências 
sociais adversas e financiando a 
diversificação, a sustentabilidade, a 
reconversão e a modernização da 
economia local, para prevenir a 
precariedade social e a promoção de 
ambientes empresariais instáveis. Tal 
reflete-se no seu objetivo específico, que é 
estabelecido ao mesmo nível dos objetivos 
políticos enunciados no artigo 4.º do 
Regulamento UE [novo RDC].

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Tendo em conta a importância da 
luta contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris, o compromisso relativo 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a maior 
ambição do Pacto Ecológico Europeu de 
criar oportunidades para um continente 
mais próspero e inclusivo, assim como 
mais são e ecológico, o FTJ deve dar um 
contributo essencial para a gestão 
articulada das ações climáticas e acelerar a 
transição para uma economia circular 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima, o mais rapidamente possível e o 
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contribuirão para a plena consecução deste 
objetivo.

mais tardar até 2050. O financiamento do 
FTJ deve depender da aceitação do 
objetivo da União de neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, bem 
como das metas intermédias. Os recursos 
provenientes da própria dotação do FTJ são 
adicionais e vêm juntar-se aos 
investimentos necessários para atingir a 
meta global de utilizar 25 % das dotações 
do orçamento da União que contribuem 
para os objetivos em matéria de clima. Os 
recursos transferidos a título voluntário do 
FEDER e do FSE+ contribuirão para a 
plena consecução deste objetivo, em 
consonância com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Os recursos do FTJ devem 
complementar os recursos disponibilizados 
no âmbito da política de coesão, bem como 
os investimentos nacionais e regionais e o 
capital privado, e não devem, de forma 
alguma, substituir esses investimentos. 
Como tal, o próximo QFP deve ser 
ambicioso e deve permitir alcançar os 
objetivos definidos. O financiamento a 
partir do FTJ não deve, em caso algum, 
afetar os outros fundos existentes. O FTJ 
deve apoiar a transição para uma 
economia ecológica, em especial nas 
regiões mais dependentes do carvão ou de 
outros combustíveis não sustentáveis, e 
contribuir para uma nova política de 
coesão sustentável baseada em modelos de 
emprego ecológicos e orientados para o 
futuro.

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui um 
desafio para todos os Estados-Membros. 
Será particularmente exigente para com 
os Estados-Membros que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis ou de 
atividades industriais intensivas em gases 
com efeito de estufa que têm de ser 
abandonadas progressivamente ou 
adaptadas à transição para a neutralidade 
climática e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
todos os Estados-Membros, mas a 
distribuição dos seus meios financeiros 
deve refletir as capacidades nacionais para 
financiar os investimentos exigidos pela 
transição para a neutralidade climática.

(8) A transição para uma economia 
com impacto neutro no clima constitui não 
só um desafio, mas também uma grande 
oportunidade para todos os Estados-
Membros e intervenientes públicos e 
privados regionais e locais. Será 
necessário prestar apoio adicional às 
regiões, incluindo as zonas remotas, que 
ainda dependem fortemente de 
combustíveis fósseis ou de atividades 
industriais intensivas em gases com efeito 
de estufa que têm de ser abandonadas 
progressivamente e/ou modernizadas para 
proceder à transição para a neutralidade 
climática, e cuja mão de obra necessita de 
melhorar competências e de assistência 
para encontrar emprego em setores 
ecológicos, e que carecem de meios 
financeiros para o fazer. O FTJ abrangerá 
toda a União, mas a distribuição dos seus 
meios financeiros deve refletir a 
dependência inicial de atividades não 
sustentáveis por parte das regiões e a sua 
capacidade para financiar os investimentos 
exigidos pela transição para a neutralidade 
climática, o mais rapidamente possível e o 
mais tardar até 2050, incluindo a 
promoção de alternativas à economia 
baseada nos combustíveis fósseis através 
da economia circular, que oferece 
oportunidades em matéria de novos 
empregos, desenvolvimento económico 
regional, melhoria da coesão territorial e 
dinamização das economias rurais locais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento identifica (10) O presente regulamento identifica 



PE650.398v02-00 12/59 AD\1208253PT.docx

PT

os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. A lista de investimentos deve 
incluir os que apoiam as economias locais 
e são sustentáveis a longo prazo, tendo em 
conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular com impacto neutro no 
clima. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa e xistos 
betuminosos ou as atividades de extração 
destes combustíveis fósseis sólidos, deve 
ser associado ao abandono progressivo da 
atividade e à correspondente redução do 
nível de emprego. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE até 205013, 
mantendo e reforçando simultaneamente o 
emprego e evitando a degradação 
ambiental. Deve também ser dada especial 
atenção às atividades que reforçam a 
inovação e a investigação em tecnologias 
avançadas e sustentáveis, bem como nos 
domínios da digitalização e da 
conectividade, desde que contribuam para 
atenuar os efeitos secundários negativos 
da transição para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima.

os tipos de investimentos cujas despesas 
podem ser apoiadas pelo FTJ. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito dos 
objetivos da União em matéria de clima e 
ambiente, incluindo os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. A lista de 
investimentos deve atribuir prioridade aos 
que apoiam os cidadãos, a inovação 
social, as economias locais e o mercado de 
trabalho com criação de emprego digno e 
são sustentáveis a médio e longo prazo, 
tendo em conta todos os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, ao mesmo tempo que 
protegem, preservam e reforçam o capital 
natural da União e melhoram a saúde e o 
bem-estar face aos riscos e impactos 
ambientais. Os projetos financiados devem 
contribuir para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar 
até 2050. O apoio prestado aos setores em 
declínio, como o da produção de energia a 
partir de carvão, lenhite, turfa, gás, 
petróleo e xistos betuminosos ou as 
atividades de extração destes combustíveis 
fósseis sólidos, bem como a indústrias 
indiretas, como fornecedores e 
prestadores de serviços que poderão 
também ser afetados pelo declínio de 
determinados tipos de produção, deve ser 
associado ao abandono progressivo da 
atividade. Esse apoio deve ser claramente 
definido no plano territorial de transição 
justa e estar subordinado à criação de 
empregos de qualidade e ao progresso 
social, bem como à salvaguarda da 
resiliência da economia local para 
superar potenciais perdas de postos de 
trabalho. No que diz respeito à 
transformação de setores com níveis 
elevados de emissão de gases com efeito de 
estufa, o apoio deve promover novas 
atividades através da implantação de novas 
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tecnologias, novos processos ou produtos, 
que conduzam a uma redução significativa 
das emissões, em consonância com os 
objetivos climáticos da UE para 2030 e da 
neutralidade climática da UE o mais tardar 
até 205013, mantendo e reforçando 
simultaneamente as competências e os 
direitos dos trabalhadores e evitando a 
degradação ambiental. Esses investimentos 
devem igualmente permitir o 
financiamento da especialização e da 
análise de apoio às PME totalmente 
transformadas para manter os 
trabalhadores que melhoraram as suas 
competências e os trabalhadores 
requalificados. Deve ser dada especial 
atenção à aplicação do princípio do 
primado da eficiência energética nas 
decisões de investimento, bem como aos 
setores ecológicos, como os relacionados 
com as fontes de energia renováveis, a 
mobilidade inteligente, a luta contra a 
pobreza energética, o investimento com 
impacto social ou outros setores que 
apoiam, promovem e impulsionam a 
utilização eficiente dos recursos e a 
economia circular. Esses investimentos 
devem também apoiar a criação de 
comunidades de inovação do 
conhecimento, com destaque para a 
digitalização e a investigação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia, 
reunindo centros de investigação, 
empreendedorismo, universidades e 
governos locais e regionais, a fim de 
contribuir para o objetivo de uma 
transição inteligente e sustentável. Tais 
medidas deverão reforçar a criação de 
empregos ecológicos, sustentáveis e 
dignos, atenuar as consequências sociais 
negativas e acelerar a transição para uma 
economia circular e com impacto neutro no 
clima, o mais tardar até 2050.

__________________ __________________
13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 

13 Como consta da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento Um Planeta Limpo para Todos — 
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Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto 
neutro no clima, COM (2018) 773 final.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O FTJ deve igualmente ser 
utilizado para apoiar os investimentos em 
projetos sociais e culturais e nos domínios 
da educação e da saúde, prestando 
particular atenção às regiões dependentes 
de uma economia hipercarbónica e 
afetadas pela transição estrutural para 
uma economia circular hipocarbónica e 
eficiente na utilização de recursos. A 
desigualdade de oportunidades nas 
regiões elegíveis afeta, em especial, o 
acesso à educação, à cultura e aos 
serviços coletivos, sociais e de saúde. O 
desenvolvimento de uma comunidade 
local forte, que reúna diferentes gerações, 
bem como a integração, sem 
discriminação, de populações vulneráveis 
na sociedade, pode contribuir para 
aumentar as oportunidades económicas e 
assegurar uma transição justa para todos. 
Para o efeito, a inovação social deve ser 
apoiada, em especial nos domínios da 
educação e acolhimento na primeira 
infância, dos estabelecimentos de ensino, 
do alojamento para estudantes e do 
equipamento digital, mas também dos 
serviços de saúde e do novo modelo de 
prestação de cuidados, incluindo clínicas, 
hospitais e cuidados de proximidade. Tal 
ajudaria a garantir que os habitantes de 
regiões em transição tenham acesso a 
serviços públicos e serviços de interesse 
geral de elevada qualidade, incluindo os 
que operam na economia social, que se 
revestem de grande importância para o 
desenvolvimento económico local e para a 
economia social de mercado, a fim de 
sustentar uma transição socialmente justa 
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que não deixe ninguém para trás.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger os mais vulneráveis à 
transição climática, o FTJ deve também 
abranger a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores afetados, 
com o objetivo de os ajudar na adaptação 
às novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência à procura de 
emprego e à sua inclusão ativa no mercado 
de trabalho.

(11) Para proteger as pessoas com 
maior probabilidade de necessitarem de 
apoio na realização da transição climática, 
o FTJ deve abranger a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores afetados, prestando 
particular atenção às pessoas mais 
vulneráveis, conforme definido no 
[Regulamento FSE+], e às pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho (como 
os desempregados de longa duração, as 
pessoas em situação de pobreza no 
trabalho ou os jovens que não trabalham, 
não estudam e não seguem uma 
formação), com o objetivo de os ajudar na 
adaptação às novas oportunidades de 
emprego e de alcançar o equilíbrio de 
género entre os setores. Outros objetivos 
deverão ser estabelecer políticas ativas no 
domínio do mercado de trabalho e das 
competências que promovam setores e 
empregos orientados para o futuro, 
garantindo oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida e o 
respeito pelo princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual, prestar 
assistência às pessoas afetadas pela 
transição, bem como serviços de 
aconselhamento, formação e apoio e 
assistência personalizada a todas as 
categorias de candidatos a emprego, 
garantir um acesso equitativo a todos os 
grupos de pessoas sem discriminação e a 
sua inclusão ativa no mercado de trabalho. 
A este respeito, as oportunidades de 
melhoria de competências e de 
requalificação dos trabalhadores devem 
ser proporcionadas num prazo adequado 
antes de se encontrarem em situação de 
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desemprego. Os esforços devem 
concentrar-se na revitalização económica 
das regiões afetadas, nomeadamente 
através de fórmulas de requalificação e de 
uma forte cooperação entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
dos Estados-Membros vizinhos, a fim de 
alcançar o pleno potencial do mercado de 
trabalho transfronteiriço, em plena 
coerência com o Fundo de Ajustamento à 
Globalização.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que a execução 
das prioridades financiadas a partir do 
FTJ contribua para o respeito e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, em conformidade com o 
artigo 8.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). As avaliações sublinharam a 
importância de ter em conta a perspetiva 
dos objetivos em matéria de igualdade de 
género em todas as componentes e em 
todas as fases de preparação, 
acompanhamento, execução e avaliação 
dos programas operacionais, de forma 
oportuna e coerente, e de garantir 
simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de género e o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual, a independência económica das 
mulheres, a educação e a valorização de 
competências e a reintegração das 
mulheres vítimas de violência no mercado 
de trabalho e na sociedade.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) O FTJ tem um papel importante a 
desempenhar na atenuação das 
consequências sociais que vão além da 
economia e não deve ser um mero 
instrumento de investimento das 
empresas. A transição exige muito das 
regiões afetadas e dos seus habitantes. Os 
riscos incluem não só a perda de postos de 
trabalho, mas também a perda de receitas 
fiscais locais, bem como a migração da 
mão de obra, o abandono dos jovens e dos 
idosos e, potencialmente, a cessação de 
alguns serviços (em especial para os 
mineiros do carvão) e, por conseguinte, o 
investimento em infraestruturas sociais 
para assegurar um nível elevado de 
serviços aos habitantes e contrabalançar a 
perda de serviços é uma componente 
essencial para assegurar uma transição 
socialmente justa que não deixe ninguém 
para trás. O FTJ deve, nomeadamente, 
apresentar medidas preventivas 
destinadas a evitar uma recessão e a 
assegurar que a população local apoie a 
mudança e que seja reforçado o papel dos 
intervenientes da comunidade local, bem 
como das infraestruturas em matéria de 
serviços de saúde e de serviços sociais e de 
democracia.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação económica dos territórios 
afetados pela transição, o FTJ deve ainda 
prestar apoio ao investimento produtivo 

(12) Com vista a reforçar a 
diversificação e a requalificação nos 
territórios que necessitam de apoio 
adicional para lograr a transição, o FTJ 
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nas PME. Por investimento produtivo 
entende-se o investimento em capital fixo 
ou em ativos incorpóreos das empresas, em 
prol da produção de bens e serviços, 
contribuindo assim para a formação bruta 
de capital e o emprego. Para as empresas 
que não sejam PME, os investimentos 
produtivos só devem ser apoiados se forem 
necessários para atenuar as perdas de 
postos de trabalho resultantes da transição, 
através da criação ou proteção de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados se 
contribuírem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima até 
2050, se forem substancialmente inferiores 
aos critérios de referência estabelecidos 
para a atribuição de licenças a título 
gratuito ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho14 e 
se tiverem como resultado a proteção de 
um número significativo de postos de 
trabalho. Qualquer investimento deste tipo 
deve ser devidamente justificado no plano 
territorial de transição justa relevante. A 
fim de proteger a integridade do mercado 
interno e a política de coesão, o apoio às 
empresas deve respeitar as regras da União 
em matéria de auxílios estatais 
estabelecidas nos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE sem esquecer, em especial, que o 
apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE.

deve ainda prestar apoio ao investimento 
produtivo com potencial de criação de 
emprego em PME ecológicas e 
sustentáveis e, em particular, em 
empresas jovens e em empresas ativas no 
setor da inovação social. Por investimento 
produtivo entende-se o investimento em 
capital fixo ou em ativos incorpóreos das 
empresas, em prol da produção de bens e 
serviços, contribuindo assim para a 
formação bruta de capital e o emprego 
ecológico, digno e sustentável. O objetivo 
deve ser criar empregos dignos e 
sustentáveis nos setores orientados para o 
futuro e permitir a inclusão social, 
reconhecendo, valorizando e melhorando 
simultaneamente as competências e a 
educação da mão de obra local. Para as 
empresas que não sejam PME, os 
investimentos produtivos só devem ser 
apoiados se forem necessários para atenuar 
as perdas de postos de trabalho resultantes 
da transição e se apoiarem o objetivo 
global do fundo de acelerar a transição 
para uma economia circular baseada em 
fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, através da 
criação ou do apoio à adaptação de um 
número significativo de postos de trabalho, 
e não culminarem em deslocalizações, em 
plena coerência com o Fundo de 
Ajustamento à Globalização. Os 
investimentos em instalações industriais 
existentes, incluindo as abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de emissão 
da União, devem ser autorizados, sob a 
condição de contribuírem para a transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima o mais tardar até 2050, serem 
substancialmente inferiores aos critérios de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e terem como 
resultado a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho dignos e 
sustentáveis. Qualquer investimento deste 
tipo deve ser devidamente justificado no 
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plano territorial de transição justa relevante 
e ser sustentável e coerente com o 
princípio do primado da eficiência 
energética. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno e a política de coesão, 
o apoio às empresas deve respeitar as 
regras da União em matéria de auxílios 
estatais estabelecidas nos artigos 107.º e 
108.º do TFUE sem esquecer, em especial, 
que o apoio aos investimentos produtivos 
realizados por empresas que não sejam 
PME deve ser limitado a empresas 
localizadas em zonas designadas como 
regiões assistidas para efeitos do 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE. 
A transição iniciada pelo Pacto Ecológico 
Europeu deve beneficiar todos e não 
agravar as desigualdades, consagrando 
especial atenção às zonas rurais e às suas 
importantes dificuldades económicas, 
especialmente para os jovens.

__________________ __________________
14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

14 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do 
Conselho, JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de proporcionar flexibilidade 
para a programação dos recursos do FTJ no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento, deverá ser 
necessário preparar um programa FTJ 
autónomo. Em conformidade com o 
artigo 21.º-A do Regulamento (UE) [novo 
RDC], os recursos do FTJ podem ser 
reforçados a título facultativo com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+, aos quais devem ser afetados 
recursos adicionais para o efeito. Os 
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conformidade com o artigo 21.º-A do 
Regulamento (UE) [novo RDC], os 
recursos do FTJ devem ser reforçados com 
financiamento complementar do FEDER e 
do FSE+. Os montantes transferidos do 
FEDER e do FSE+ devem ser coerentes 
com o tipo de operações previstas nos 
planos territoriais de transição justa.

montantes transferidos do FEDER e do 
FSE+ devem ser coerentes com o tipo de 
operações previstas nos planos territoriais 
de transição justa e com o objetivo desses 
fundos. Em conformidade com este 
objetivo de simplificação, a execução do 
FTJ não deve dar origem a encargos 
administrativos excessivos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado à implementação efetiva de 
um processo de transição num território 
específico, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
preparar, em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes e com o apoio da 
Comissão, planos territoriais de transição 
justa, pormenorizando o processo de 
transição, em consonância com os seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima. Com esse objetivo, a Comissão deve 
criar uma Plataforma para uma Transição 
Justa, assente na plataforma existente para 
as regiões carboníferas em transição, a fim 
de permitir intercâmbios bilaterais e 
multilaterais de experiências sobre os 
ensinamentos colhidos e as melhores 
práticas em todos os setores afetados.

(14) O apoio prestado pelo FTJ deve ser 
condicionado ao lançamento e 
implementação efetivos e mensuráveis de 
um processo de transição num território 
específico que necessite de apoio para 
abandonar progressivamente a sua 
dependência de atividades não 
sustentáveis, a fim de alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima o 
mais tardar até 2050. Para tal, as regiões 
beneficiárias dos Estados-Membros devem 
preparar, com o apoio da Comissão, planos 
territoriais de transição justa. Ao preparar 
os planos de transição justa, as regiões 
beneficiárias devem consultar as partes 
interessadas, incluindo as autoridades 
locais e regionais, em conformidade com 
os princípios da parceria, os 
intervenientes locais e regionais, tais 
como as empresas locais existentes e, em 
especial, as PME e os subcontratantes de 
grandes instalações energéticas, a 
sociedade civil, os parceiros sociais e as 
comunidades locais em causa. Os planos 
de transição justa devem pormenorizar o 
processo de transição, incluindo as 
medidas de impacto socioeconómico 
destinadas à criação de emprego, à 
melhoria de competências e à 
requalificação e os investimentos em 
infraestruturas sociais locais, em 
consonância com, pelo menos, a ambição 
dos seus planos nacionais em matéria de 
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energia e clima, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Com esse objetivo, a Comissão 
deve criar uma Plataforma para uma 
Transição Justa, assente na plataforma 
existente para as regiões carboníferas em 
transição, a fim de permitir intercâmbios 
bilaterais e multilaterais de experiências 
sobre os ensinamentos colhidos e as 
melhores práticas adotadas por todos os 
intervenientes e todos os setores em causa. 
A plataforma existente deve ser 
plenamente utilizada na fase de 
planeamento para divulgar as melhores 
práticas. Ao desenvolver planos 
territoriais de transição justa, deve ser 
necessária uma abordagem abrangente 
que tenha em conta os impactos nas zonas 
residenciais vizinhas, incluindo além-
fronteiras.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de assegurar a eficácia a 
longo prazo e os efeitos positivos da 
transição e do FTJ, deverá proceder-se à 
recolha de dados para melhor prever as 
competências que serão necessárias em 
todos os setores e indústrias, por forma a 
que estes se possam adaptar às mudanças 
exigidas por uma nova economia 
ecológica e, em especial, para que possam 
apresentar modelos para os efeitos dos 
cenários de descarbonização no emprego, 
bem como para assegurar o seu 
acompanhamento através de indicadores 
de sustentabilidade social adequados.

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os territórios mais 
afetados onde o apoio do FTJ deve ser 
concentrado e descrever as ações 
específicas a empreender para alcançar 
uma economia com impacto neutro no 
clima, nomeadamente no que diz respeito 
à conversão ou ao encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis ou outras atividades 
com grande intensidade de gases com 
efeito de estufa. Esses territórios devem ser 
identificados com precisão e corresponder 
a regiões de nível NUTS 3 ou suas partes. 
Os planos devem especificar os desafios e 
as necessidades desses territórios e 
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que sejam também coerentes 
com a transição para a neutralidade 
climática e os objetivos do Pacto 
Ecológico. Apenas os investimentos 
conformes aos planos de transição devem 
receber o apoio financeiro do FTJ. Os 
planos territoriais de transição justa devem 
fazer parte dos programas (apoiados pelo 
FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão ou 
o FTJ, consoante o caso) aprovados pela 
Comissão.

(15) Os planos territoriais de transição 
justa devem identificar os intervenientes e 
as localidades mais afetados onde o apoio 
do FTJ tem de ser concentrado e descrever 
as ações específicas a empreender para 
alcançar uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, o mais tardar. 
Em especial, os planos de transição justa 
devem identificar o encerramento de 
instalações que envolvam a produção de 
combustíveis fósseis, outras atividades com 
grande intensidade de gases com efeito de 
estufa, ou atividades cujos produtos 
industriais finais sejam diretamente 
afetados pela transição para a 
neutralidade carbónica, e a necessidade 
de assistência para a melhoria de 
competências e a requalificação de 
trabalhadores e para os fornecedores e 
prestadores de serviços fortemente 
dependentes dessas indústrias, bem como 
um plano pormenorizado sobre os 
investimentos em infraestruturas sociais. 
Os parceiros sociais devem participar em 
todas as fases do processo para darem o 
seu contributo relativamente às 
necessidades específicas a satisfazer. 
Esses territórios devem ser identificados 
com precisão e corresponder a regiões de 
nível NUTS 3 ou suas partes. Os planos 
devem especificar os desafios 
(económicos, sociais, territoriais e 
ambientais), as necessidades, as 
oportunidades e os recursos desses 
territórios para realizar a transição, 
nomeadamente em termos de 
infraestruturas sociais, potencial de 
criação de emprego e potencial de 
educação e engenharia. Os planos devem  
identificar o tipo de operações necessárias 
de uma forma que assegure o 
desenvolvimento coerente de atividades 
económicas resistentes às alterações 
climáticas, que criem empregos dignos e 
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sustentáveis, deem prioridade à atenuação 
de quaisquer choques socioeconómicos 
decorrentes da transição e que sejam 
também coerentes com a transição para a 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu, os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, assegurando simultaneamente 
que ninguém seja deixado para trás. 
Apenas os investimentos conformes aos 
planos de transição devem receber o apoio 
financeiro do FTJ. Os planos territoriais de 
transição justa devem fazer parte do 
programa nacional FTJ, que deverá ser 
aprovado pela Comissão.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.

(16) A fim de otimizar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
aplicar correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ. A Comissão deve monitorizar as 
regiões em que a utilização de recursos do 
FTJ produz resultados mais baixos e 
assegurar que essas regiões sejam 
apoiadas de modo a não deixar nenhuma 
região para trás.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os objetivos do presente (19) Os objetivos do presente 
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regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas 
e sociais na sua transição para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
não podem ser realizados de maneira 
suficiente pelos Estados-Membros 
isolados. As principais razões para este 
efeito são, por um lado, as disparidades 
entre os níveis de desenvolvimento dos 
vários territórios e o atraso dos territórios 
menos favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

regulamento, a saber, apoiar os territórios 
nas transformações económicas e sociais e 
a nível do mercado de trabalho levadas a 
cabo na sua transição para uma economia 
com impacto neutro no clima, não podem 
ser realizados de maneira suficiente pelos 
Estados-Membros isolados. As principais 
razões para este efeito são, por um lado, as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento dos vários territórios e os 
desafios específicos dos territórios menos 
favorecidos, bem como o limite dos 
recursos financeiros dos Estados-Membros 
e dos territórios e, por outro, a necessidade 
de um quadro de execução coerente que 
abranja vários fundos da União em regime 
de gestão partilhada. Atendendo a que estes 
objetivos podem ser mais bem alcançados 
a nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

1. O presente regulamento institui o 
Fundo para uma Transição Justa («FTJ») 
destinado a prestar apoio aos grupos de 
pessoas e aos territórios que necessitam de 
apoio adicional para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050, a fim de transformar os desafios da 
transição em oportunidades e, 
simultaneamente, contribuir para a 
promoção do modelo social da Europa 
para as gerações presentes e futuras, bem 
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como da luta contra as desigualdades.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima.

Em conformidade com o artigo [4.º, n.º 1], 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 
[novo RDC], o FTJ deve contribuir para o 
seguinte objetivo específico:

- permitir às regiões, às entidades locais e 
às pessoas abordar os desafios e 
oportunidades sociais, económicos, 
ambientais e a nível do mercado de 
trabalho da transição para uma economia e 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima, com o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura do planeta muito 
abaixo de 2 °C, prosseguindo 
simultaneamente os esforços para limitar 
o aumento a 1,5 °C e assegurando que os 
planos territoriais de transição justa 
aumentem a transparência e a segurança 
para as comunidades, os trabalhadores, as 
indústrias e os investidores.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros.

1. O FTJ apoia o investimento no 
domínio do emprego e do crescimento em 
todos os Estados-Membros, em especial 
nos Estados-Membros dependentes dos 
combustíveis fósseis, respeitando e 
apoiando os objetivos globais do Pacto 
Ecológico Europeu e do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, a fim de fazer face 
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aos desafios climáticos e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, uma 
transição justa que não deixe ninguém 
para trás. O FTJ deve apoiar as atividades 
enunciadas no artigo 4.º, n.os 2 a 2-C, e o 
acesso deve ser subordinado ao 
compromisso assumido pelo 
Estado-Membro em causa de atingir uma 
meta de neutralidade climática até 2050.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os recursos para o FTJ a título do objetivo 
de Investimento no Emprego e no 
Crescimento disponíveis para as 
autorizações orçamentais para o período de 
2021-2027, ascendem a 10 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável. O 
financiamento do FTJ não deve afetar os 
recursos atribuídos aos outros fundos do 
QFP.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa da Comissão, 0,35 % do 
montante referido no primeiro parágrafo 
são afetados à assistência técnica.

Por iniciativa da Comissão, uma 
percentagem mínima de 0,35 % do 
montante referido no primeiro parágrafo é 
afetada à assistência técnica.

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato de execução que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

3. A Comissão adota uma decisão por 
meio de um ato delegado em 
conformidade com o artigo 10.º, que 
estabeleça a repartição anual dos recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais 
referidos no n.º 2, por Estado-Membro, em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida no anexo I.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Recursos do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia
1. As medidas referidas no artigo 2.º 
do [Regulamento IER] devem ser 
executadas no âmbito do FTJ com um 
montante de 30 mil milhões de EUR, a 
preços correntes, do montante referido no 
[artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea vi)], 
do referido regulamento, sob reserva do 
[artigo 4.º, n.os 3, 4 e 8].
Esse montante deve ser considerado como 
englobando outros recursos, referidos no 
artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento, 
e deve constituir receitas afetadas 
externas, em conformidade com o artigo 
21.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. 
Deve ser disponibilizado para efeitos de 
autorização orçamental ao abrigo do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego para 2021-2024, para além 
dos recursos globais estabelecidos no 
artigo 3.º, do seguinte modo:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
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– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Além disso, devem ser disponibilizados 
15 600 000 EUR, a preços correntes, para 
despesas administrativas a partir dos 
recursos referidos no primeiro parágrafo 
do presente número.
2. Do montante referido no n.º 1, 
primeiro parágrafo, 0,35 % devem ser 
afetados à assistência técnica por 
iniciativa da Comissão.
3. A repartição anual pelos Estados-
Membros do montante referido no n.º 1 
deve ser incluída na decisão da Comissão 
referida no artigo 3.º, n.º 3, de acordo com 
a metodologia constante do anexo I.
4. Em derrogação do artigo 14.º, n.º 
3, do Regulamento Financeiro, as regras 
de anulação de autorizações estabelecidas 
no título VII, capítulo IV, do ... 
[Regulamento (UE) novo RDC] devem ser 
aplicáveis às autorizações orçamentais 
com base nos recursos referidos no n.º 1 
do presente artigo. Em derrogação do 
artigo 12.º, n.º 4, alínea c), do 
Regulamento Financeiro, esses recursos 
não serão utilizados para um programa 
ou ação subsequente.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia exclusivamente as seguintes 
atividades:

2. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia as seguintes atividades para a 
transição, desde que sejam elegíveis ao 
abrigo do Regulamento ... [Regulamento 
relativo à taxonomia sustentável]:

Alteração 29
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

a) Investimentos sustentáveis em 
PME, incluindo empresas em fase de 
arranque, comunidades e cooperativas de 
energia e empresas ativas no setor da 
inovação social, que conduzam à criação 
de empregos dignos e sustentáveis, e à 
diversificação e à reconversão económicas;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;

b) Investimentos na criação de novas 
empresas, em empresas sociais e em 
setores sustentáveis orientados para o 
futuro, nas fontes de energia renováveis, 
na ecologização e na construção de 
infraestruturas ecológicas, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas e de 
serviços de consultoria;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investimentos com impacto social, 
nomeadamente investimentos que 
promovam o desenvolvimento de 
empresas que tenham um impacto social e 
ambiental positivo, local e mensurável;

Alteração 32
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;

c) Investimentos em atividades 
sustentáveis de investigação e inovação e 
promoção da transferência de tecnologias 
avançadas que sejam ecológicas e 
sustentáveis;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética e para as 
energias renováveis;

d) Investimentos na implantação de 
tecnologias e infraestruturas para energias 
renováveis acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a eficiência energética, incluindo 
medidas específicas de reconversão para 
combater a pobreza energética e as más 
condições de habitação, e para as energias 
renováveis, bem como investimentos na 
implantação de meios de transporte 
urbano inteligentes, eficientes do ponto de 
vista energético, locais, multimodais e 
ecológicos para reduzir as emissões de 
todos os modos de transporte;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;

e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital, em especial os que 
visam as microempresas e as pequenas 
empresas;
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;

f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos, 
assegurando, ao mesmo tempo, o devido 
respeito pelo princípio do 
«poluidor-pagador»;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente através 
da prevenção dos resíduos, redução, 
eficiência dos recursos, reutilização, 
reparação e reciclagem;

g) Investimentos no fomento de uma 
economia circular que não seja tóxica, 
incluindo a bioeconomia, nomeadamente 
através da prevenção dos resíduos, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

Suprimido

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de 
emprego;

Suprimido

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

Suprimido

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Assistência técnica. Suprimido

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os investimentos sociais, 
nomeadamente os que apoiam a aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
assegurando a participação e a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
e das pessoas mais carenciadas, 
designadamente através de:
a) Microfinanciamento, 
financiamento de empresas sociais e 
economia social;
b) Inovação social, infraestruturas 
sociais, bem como infraestruturas para as 
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comunidades locais, como centros 
comunitários e de voluntariado;
c) Infraestruturas para o ensino e a 
formação;
d) Habitação social eficiente do 
ponto de vista energético, para fazer face 
ao problema da pobreza energética, e 
soluções de acesso prioritário à habitação 
para os sem-abrigo e as pessoas em risco 
de ficarem em situação de sem-abrigo;
e) Infraestruturas sociais e de 
cuidados de saúde e serviços de saúde 
sustentáveis, acessíveis e de qualidade, 
bem como soluções inovadoras no 
domínio da saúde;
f) Atividades culturais e ligadas ao 
património com um objetivo social;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia os seguintes investimentos 
orientados para o apoio aos trabalhadores 
e aos candidatos a emprego:
a) Melhoria de competências e 
requalificação, não só dos atuais ou 
antigos trabalhadores das indústrias de 
combustíveis fósseis, mas também de 
todas as pessoas que não são ativas no 
mercado de trabalho, incluindo os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas que procuram o primeiro 
emprego e os jovens que não trabalham, 
não estudam e não seguem uma formação 
(NEET);
b) Políticas ativas do mercado de 
trabalho e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e 
ao emprego orientados para o futuro, bem 
como assistência na procura de emprego, 



PE650.398v02-00 34/59 AD\1208253PT.docx

PT

aconselhamento e serviços de apoio 
personalizados e centrados nos candidatos 
a emprego;
c) Medidas temporárias de apoio ao 
rendimento e medidas de proteção social 
para os trabalhadores mais diretamente 
afetados pela transição, se for caso disso, 
com especial destaque para a pobreza no 
trabalho. Estas medidas funcionariam 
apenas como complemento às redes de 
segurança nacionais, quando necessário;
d) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego e integração socioeconómica de 
pessoas e comunidades;

 (As alíneas a) a d) do n.º 2.º-B correspondem às alíneas h) a j) da proposta da Comissão, 
com as seguintes alterações, indicadas a negrito sublinhado:

h) Melhoria de competências e requalificação, não só dos atuais ou antigos 
trabalhadores das indústrias de combustíveis fósseis, mas também de todas as pessoas que 
não são ativas no mercado de trabalho, incluindo os desempregados de longa duração, as 
pessoas que procuram o primeiro emprego e os jovens que não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação (NEET);

i) Políticas ativas do mercado de trabalho e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e ao emprego orientados para o futuro, bem como 
assistência na procura de emprego;

i-A) Medidas temporárias de apoio ao rendimento e medidas de proteção social para os 
trabalhadores mais diretamente afetados pela transição, se for caso disso, com especial 
destaque para a pobreza no trabalho. Estas medidas funcionariam apenas como 
complemento às redes de segurança nacionais, quando necessário;

j) Inclusão ativa de candidatos a emprego e integração socioeconómica de pessoas e 
comunidades.)

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Em conformidade com o n.º 1, o 
FTJ apoia a assistência técnica no que 
respeita às vertentes de investimento a que 
se referem os n.os 2, 2-A e 2-B.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o FTJ pode apoiar, em zonas 
designadas como regiões assistidas em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
PME, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, alínea h). Esses 
investimentos só são elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa.

2-D. Além disso, o FTJ pode apoiar, em 
zonas designadas como regiões assistidas 
em conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE e com as regras 
da União em matéria de auxílios estatais 
na aceção dos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE, os investimentos produtivos em 
empresas que não sejam PME, desde que 
esses investimentos tenham sido aprovados 
como parte do plano territorial de transição 
justa com base nas informações exigidas 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea h) e 
submetidos a uma verificação adicional 
quanto à conformidade com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e conduzam 
à criação de empregos sustentáveis e de 
qualidade e a uma melhor inclusão social. 
Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa e se não 
mantiverem a dependência dos 
combustíveis fósseis.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
desde que esses investimentos tenham sido 
aprovados como parte do plano territorial 
de transição justa com base nas 
informações exigidas no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea i). Esses investimentos só são 

2-E. O FTJ pode também apoiar 
investimentos destinados a alcançar a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes das atividades 
enumeradas no anexo I da Diretiva 
2003/87/CE, desde que esses investimentos 
tenham sido aprovados como parte do 
plano territorial de transição justa com base 
nas informações exigidas no artigo 7.º, n.º 
2, alínea i). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
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elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

execução do plano territorial de transição 
justa, se não mantiverem a dependência 
dos combustíveis fósseis e se forem 
sustentáveis do ponto de vista social e 
ambiental.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-F. No contexto da orçamentação e 
programação das ações, o FTJ visa 
assegurar o apoio em partes iguais para 
cada uma das três vertentes de 
investimento a que se referem os n.os 2, 2-
A e 2-B. O princípio da partilha equitativa 
pode ser adaptado à discrição das regiões, 
com a obrigação de respeitar uma 
abordagem equilibrada entre as diferentes 
vertentes de investimento. 

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis, com exceção do gás 
natural enquanto combustível transitório 
e intermédio entre o carvão e as energias 
ecológicas;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para as atividades definidas no artigo 4.º, 
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n.os 2-A e 2-B, são igualmente aplicáveis 
as exclusões específicas do [FSE+].

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa.

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
contemplados no plano territorial de 
transição justa relevante, seja devidamente 
justificada e em que o respetivo plano 
territorial de transição justa seja coerente 
com o plano em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa e em que as 
atividades previstas respeitem a obrigação 
de planeamento estabelecida no artigo 4.º, 
n.º 2-F, e os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
dotação do FTJ para os Estados-Membros 
e, se for caso disso, os recursos 
transferidos em conformidade com o artigo 
[21.º-A] do Regulamento (UE) [novo 
RDC]. A percentagem do FSE+ no total 
dos recursos transferidos não deve exceder 
20 %.

Alteração 51
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, um 
ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos e sociais resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa.

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, em plena conformidade com o 
princípio de parceria e juntamente com as 
autoridades locais e regionais competentes 
dos territórios em causa, bem como com os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e os intervenientes locais, 
um ou mais planos territoriais de transição 
justa que abranjam um ou mais territórios 
afetados correspondentes ao nível 3 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas («regiões do nível 
NUTS 3»), tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
868/2014 da Comissão17, ou suas partes, 
em conformidade com o modelo constante 
do anexo II. Esses territórios têm de ser os 
mais afetados negativamente com base nos 
impactos económicos, sociais e a nível do 
mercado de trabalho resultantes da 
transição, estando também abrangidas as 
indústrias indiretas afetadas, como os 
fornecedores e os prestadores de serviços, 
nomeadamente no que diz respeito à 
adaptação dos trabalhadores, às 
necessidades de requalificação dos perfis 
de emprego previstos com a evolução do 
mercado de trabalho nesses territórios, ou 
às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
fósseis e às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa, e os 
territórios que tenham setores cujos 
produtos industriais finais sejam 
diretamente afetados pela transição para 
a neutralidade carbónica.

__________________ __________________
17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 

17 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
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relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum 
das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

a) Uma descrição do processo de 
transição a nível nacional para uma 
economia com impacto neutro no clima 
até 2050, o mais tardar, incluindo datas 
juridicamente vinculativas para as 
principais medidas de transição que sejam 
coerentes com a versão mais recente do 
plano nacional em matéria de energia e 
clima («PNEC»), com vista a abandonar 
progressivamente o carvão, outros 
combustíveis fósseis e as subvenções aos 
combustíveis fósseis, no território em 
causa, num prazo compatível com o 
objetivo de limitar o aumento da 
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis 
pré-industriais;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma justificação para identificar os 
territórios mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
alínea a) que devem ser apoiados pelo 
FTJ, em conformidade com o n.º 1;

b) Uma justificação para identificar os 
territórios ou os setores mais 
negativamente afetados pelo processo de 
transição referido na alínea a), em 
conformidade com o n.º 1;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
as necessidades de desenvolvimento e os 
objetivos a atingir até 2030, associados à 
transformação ou ao encerramento de 
atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

c) Uma avaliação dos desafios de 
transição enfrentados pelos territórios mais 
afetados negativamente, incluindo o 
impacto social, económico, ambiental e a 
nível do mercado de trabalho, assim como 
os benefícios conexos, particularmente em 
termos de saúde e bem-estar, da transição 
para uma economia circular baseada em 
fontes de energia renováveis, altamente 
eficiente em matéria de recursos e energia 
e com impacto neutro no clima, que 
identifique o número potencial de 
empregos afetados e perdidos, bem como a 
potencial criação de emprego, as 
necessidades de novas competências e 
outras consequências sociais resultantes 
da economia ecológica, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados à transição para a 
neutralidade carbónica, ao abandono da 
utilização de combustíveis fósseis ou ao 
encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios e aos desafios em termos 
de pobreza energética;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima;

d) Uma descrição do contributo 
esperado do apoio do FTJ para fazer face 
aos desafios e oportunidades sociais, 
económicos, ambientais e a nível do 
mercado de trabalho da transição para 
uma economia circular baseada em fontes 
de energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, acompanhada de 
uma lista pormenorizada das ações 
previstas, no respeito pelo princípio da 
partilha equilibrada entre as três vertentes 
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de investimento a que se refere o 
artigo 4.º, n.os 2, 2-A e 2-B;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais;

e) Uma avaliação da sua coerência 
com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais, territoriais, inter-regionais ou 
transfronteiriços, bem como com outros 
fundos da União, nomeadamente o 
[FSE+], o FEDER e o FEG, com os 
PNEC, as estratégias da União conexas (o 
Pacto Ecológico Europeu e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais) e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma lista pormenorizada dos 
diferentes parceiros e partes interessadas 
consultados que representam os 
habitantes do território em causa;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria, nas medidas de acompanhamento 
e avaliação previstas e dos organismos 

f) Uma descrição dos instrumentos e 
mecanismos de governação que consistem 
no acordo de parceria e no modo como as 
autoridades locais e regionais em causa e 
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responsáveis; as partes interessadas locais participaram 
na organização e execução da parceria, 
nas medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas e dos organismos 
responsáveis, em conformidade com o 
código de conduta europeu sobre 
parcerias no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão);

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma descrição da consulta pública 
que precedeu a preparação dos planos 
territoriais de transição justa e da forma 
como os resultados dessa consulta foram 
tomados em consideração;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição;

g) Uma avaliação das oportunidades 
de transição para os territórios em causa e 
seus habitantes, acompanhada de uma 
descrição do tipo de operações previstas, 
incluindo as políticas do mercado de 
trabalho e em matéria de competências 
que deverão ter um papel ativo na 
promoção e no apoio ao emprego e à 
criação de postos de trabalho, e do seu 
contributo esperado para atenuar o impacto 
social, económico, ambiental e a nível da 
segurança energética da transição e para 
transformar os desafios em oportunidades 
para a região e seus habitantes;
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
exaustiva dessas operações e empresas e 
uma justificação da necessidade desse 
apoio através de uma análise das lacunas 
que demonstre que as perdas de postos de 
trabalho previstas excedem o número 
esperado de postos de trabalho criados na 
ausência do investimento;

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos a favor de empresas que não 
sejam PME, uma lista exaustiva dessas 
operações e empresas e uma justificação da 
necessidade desse apoio através de uma 
análise das lacunas que demonstre que as 
perdas de postos de trabalho previstas 
excedem o número esperado de postos de 
trabalho criados na ausência do 
investimento; ou sempre que se verifique 
uma necessidade imperiosa de reconverter 
os trabalhadores e os candidatos a 
emprego, e não estejam disponíveis outras 
fontes de financiamento;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

i) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes das atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE, uma lista 
exaustiva das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para a 
transição para uma economia circular 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima e conduzem a uma redução 
substancial das emissões de gases com 
efeito de estufa, que se situa 
substancialmente abaixo dos parâmetros de 
referência estabelecidos para a atribuição 
de licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
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significativo de postos de trabalho e têm 
como compromisso a sustentabilidade 
social;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas.

j) As sinergias e complementaridades 
com outros programas e pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa a fim 
de dar resposta às necessidades de 
desenvolvimento identificadas no território 
do plano;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma descrição clara do papel 
esperado das administrações públicas e 
entidades públicas no apoio à execução 
desses planos.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com as estratégias territoriais 
referidas no artigo [23.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC, o 
Pacto Ecológico Europeu e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
com o compromisso assumido pela União 
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no âmbito do Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a revisão de um plano 
nacional em matéria de energia e clima 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE) 2018/1999 exija a revisão de um 
plano territorial de transição justa, esta 
revisão deve fazer parte do exercício de 
revisão intercalar, em conformidade com 
o artigo 14.º do Regulamento (UE) [novo 
RDC].

Suprimido

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos territoriais de transição 
justa excluem todo e qualquer 
investimento público em infraestruturas 
de combustíveis fósseis e constituem uma 
oportunidade para continuar a reforçar as 
economias locais e os circuitos 
económicos curtos.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo é aplicado em 
plena conformidade com a legislação 
nacional e da União em matéria de 
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proteção de dados e sem prejuízo das 
disposições do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC].

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 8.º, n.º 4, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro e procede à 
consulta das partes interessadas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, só entram em 

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 8.º, 
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vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses, por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) emprego na extração de carvão e 
lenhite (ponderação de 25%),

ii) emprego na extração e utilização 
energética de carvão, lenhite, xisto 
betuminoso e turfa (ponderação de 25%),

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) As afetações resultantes da 
aplicação da alínea a) são ajustadas para 
garantir que nenhum Estado-Membro 
recebe um montante superior a 8 mil 
milhões de EUR. Os montantes superiores 
a 2 mil milhões de EUR por 
Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – título
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Texto da Comissão Alteração

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios mais 
negativamente afetados no Estado-Membro

1. Resumo do processo de transição e 
identificação dos territórios no 
Estado-Membro que necessitam de apoio 
para lograr a transição para a 
neutralidade carbónica

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – Referência: Artigo 7.º – n.º 2 – alínea a) – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário para a cessação ou redução de 
atividades como a extração de carvão e 
lenhite ou a produção de eletricidade 
alimentada a carvão

1.1. Traçar um esboço do processo de 
transição previsto para uma economia 
circular baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e de outros 
planos de transição existentes, com um 
calendário para a cessação ou redução de 
atividades relacionadas com os 
combustíveis fósseis até 2050, num prazo 
compatível com o objetivo de limitar o 
aumento da temperatura a 1,5 °C acima 
dos níveis pré-industriais

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Identificar os territórios mais afetados 
e justificar esta escolha com a 
correspondente estimativa dos impactos 
económicos e laborais, com base no esboço 
previsto em 1.1.

1.2. Identificar os territórios, os setores, as 
comunidades e os grupos de habitantes 
que mais necessitam de um apoio 
adequado para transformar os desafios 
em oportunidades e justificar esta escolha 
com a correspondente estimativa dos 
impactos económicos e laborais, com base 
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no esboço previsto em 1.1.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Avaliação dos desafios de transição 
para cada um dos territórios identificados

2. Avaliação dos desafios e das 
oportunidades de transição para cada um 
dos territórios identificados

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1. Avaliação do impacto económico, 
social e territorial da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima

2.1. Avaliação dos desafios e 
oportunidades económicos, sociais, 
setoriais e territoriais da transição para 
uma economia circular baseada em fontes 
de energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– setores em declínio, que deverão 
cessar ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário correspondente;

– setores em declínio e setores 
suscetíveis de entrar em declínio, em 
consonância com os objetivos globais do 
Pacto Ecológico Europeu, que deverão 
cessar ou reduzir significativamente as suas 
atividades relacionadas com a transição, 
incluindo um calendário correspondente;
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, tendo em 
conta as previsões de competências;

– perdas de emprego esperadas e 
necessidades de requalificação, de 
competências e de formação, bem como os 
tipos de apoio e políticas previstos, tendo 
em conta as previsões de competências que 
serão necessárias em todos os setores e 
indústrias, tendo em vista a adaptação às 
mudanças exigidas;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– potencial de diversificação 
económica e oportunidades de 
desenvolvimento.

– potencial de diversificação 
económica e oportunidades de 
desenvolvimento para os territórios e seus 
habitantes, eventualmente noutros setores 
e empresas sustentáveis novos ou 
existentes;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – quadro – parágrafo 2 – 
travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– efeitos esperados nas diferentes 
categorias da população local em termos 
de idade, sexo e local de residência.
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – título

Texto da Comissão Alteração

2.2. Necessidades e objetivos de 
desenvolvimento até 2030, com vista a 
alcançar a neutralidade climática

2.2. Necessidades e objetivos de 
desenvolvimento até 2030, com vista a 
alcançar uma economia circular baseada 
em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o desenvolvimento deve dar 
resposta aos desafios da transição; 

– o desenvolvimento deve dar 
resposta aos desafios e oportunidades da 
transição;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– objetivos e resultados esperados 
através da execução da prioridade do FTJ.

– objetivos e resultados esperados 
através da execução da prioridade do FTJ, 
inclusive para todos os habitantes das 
regiões em causa;

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – travessão 2-A 
(novo)
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Texto da Comissão Alteração

– objetivos e resultados esperados 
para a economia local.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.3 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – quadro – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– outros planos de desenvolvimento 
regionais ou nacionais.

– outras estratégias e planos 
nacionais, regionais, territoriais, 
inter-regionais ou transfronteiriços, bem 
como com outros fundos da União, 
nomeadamente o [FSE+], o FEDER e o 
FEG, com os PNEC, as estratégias da 
União conexas (o Pacto Ecológico 
Europeu e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais) e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.3 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) – quadro – travessão 3-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma lista pormenorizada dos 
diferentes parceiros e partes interessadas 
consultados que representam os 
habitantes do território em causa.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea g) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– tipos de operações previstas e seu 
contributo esperado para atenuar o 

– tipos de operações previstas e seu 
contributo esperado para acompanhar e 
apoiar ativamente a transição justa para a 
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impacto da transição climática neutralidade carbónica.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea h) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho criados na ausência do 
investimento

– lista exaustiva dessas operações e 
empresas e justificação, para cada uma 
delas, da necessidade desse apoio, através 
de uma análise das lacunas que demonstre 
que as perdas de postos de trabalho 
previstas excedem o número esperado de 
postos de trabalho sustentáveis e dignos 
criados na ausência do investimento, ou 
sempre que se verifique uma necessidade 
imperiosa de reconverter os 
trabalhadores, incluindo os candidatos a 
emprego, e não estejam disponíveis outras 
fontes de financiamento.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea i) – quadro – parágrafo 1 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
conduzem a uma redução substancial das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que se situa abaixo dos parâmetros de 
referência usados para a atribuição de 
licenças a título gratuito ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE, e de que são 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho

– lista exaustiva das operações a 
apoiar e uma justificação de que 
contribuem para a transição para uma 
economia circular baseada em fontes de 
energia renováveis, altamente eficiente 
em matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima e conduzem a uma 
redução substancial das emissões de gases 
com efeito de estufa, que se situa abaixo 
dos parâmetros de referência usados para a 
atribuição de licenças a título gratuito ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, e de que 
são necessárias para a adaptação, 
transformação ou perda dos postos de 
trabalho afetados e têm como 
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compromisso a sustentabilidade social.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea j) – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– sinergias e complementaridades das 
operações previstas com outros programas 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento (apoio ao 
processo de transição), outros instrumentos 
de financiamento (o Fundo de 
Modernização do Comércio de Licenças de 
Emissão da União) e outros pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa 
(regime específico ao abrigo do programa 
InvestEU e mecanismo de empréstimo do 
setor público com o Banco Europeu de 
Investimento) para dar resposta às 
necessidades de investimento identificadas

– sinergias e complementaridades das 
operações previstas com outros programas 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Emprego e no Crescimento (apoio ao 
processo de transição), outros instrumentos 
de financiamento (o Fundo de 
Modernização do Comércio de Licenças de 
Emissão da União) e outros pilares do 
Mecanismo para uma Transição Justa 
(regime específico ao abrigo do programa 
InvestEU e mecanismo de empréstimo do 
setor público com o Banco Europeu de 
Investimento) para dar resposta às 
necessidades de investimento identificadas 
e prestar o apoio necessário aos 
habitantes das regiões em causa, em 
particular os trabalhadores, incluindo os 
candidatos a emprego;

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea j) – quadro – travessão 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma descrição do papel esperado 
das administrações públicas e entidades 
públicas no apoio à execução desses 
planos.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1 – quadro – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– disposições relativas à participação 
dos parceiros na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação do plano 
territorial de transição justa;

– acordos relativos à participação 
ativa dos parceiros, em conformidade com 
o código de conduta europeu sobre 
parcerias no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão), 
nomeadamente ONG, sindicatos e outros 
representantes importantes e partes 
interessadas que defendem os interesses 
dos habitantes das regiões em causa, em 
particular os trabalhadores e os 
candidatos a emprego, na preparação, 
execução, acompanhamento e avaliação do 
plano territorial de transição justa, 
incluindo as organizações da sociedade 
civil que irão participar e a forma como 
os representantes das comunidades 
deverão ser consultados e associados de 
forma proativa ao processo de 
programação. A consulta e a associação 
deverão ter lugar antes, durante e após a 
elaboração dos documentos de 
programação;

Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1 – quadro – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– resultados da consulta pública. – resultados da consulta pública, em 
conformidade com o código de conduta 
europeu sobre parcerias no âmbito dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão), e uma 
descrição do modo como a consulta foi 
realizada e da forma como os resultados 
dessa consulta foram tomados em 
consideração no plano.
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Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2 – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas, incluindo indicadores 
para medir a capacidade do plano para 
atingir os seus objetivos

– medidas de acompanhamento e 
avaliação previstas, incluindo indicadores 
para medir a capacidade do plano para 
atingir os seus objetivos, o abandono 
progressivo de atividades relacionadas 
com os combustíveis fósseis nas regiões 
em causa, o número de novos postos de 
trabalho sustentáveis e dignos e de 
oportunidades de emprego que podem ser 
criadas, e os resultados sociais esperados, 
designadamente em termos de redução da 
pobreza extrema

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.3 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Organismo ou organismos responsáveis 
pela coordenação e acompanhamento da 
implementação do plano e suas funções

Organismo ou organismos responsáveis 
pela coordenação e acompanhamento da 
implementação do plano e suas funções, 
em conformidade com o código de 
conduta europeu sobre parcerias no 
âmbito dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento (Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão)

Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – coluna 1 – após «RCO 209» (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a região de nível NUTS 3 que aplica 
os planos de transição justa, o 
desenvolvimento social regional;
RCO 301 – Investimento no 
microfinanciamento, no financiamento de 
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empresas sociais e na economia social;
RCO 302 – Infraestruturas para o ensino 
e a formação;
RCO 303 – Investimento em habitação 
social eficiente do ponto de vista 
energético, para fazer face ao problema 
da pobreza energética, e soluções de 
acesso prioritário à habitação para os 
sem-abrigo e as pessoas em risco de 
ficarem em situação de sem-abrigo;
RCO 304 – Infraestruturas sociais e de 
cuidados de saúde e serviços de saúde 
sustentáveis, acessíveis e de qualidade, 
bem como soluções inovadoras no 
domínio da saúde, incluindo serviços de 
saúde e novos modelos de cuidados de 
saúde;
RCO 305 – Inovação social, incluindo 
soluções e regimes sociais inovadores que 
visam promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 
correspondentes;
RCO 306 – Atividades culturais e ligadas 
ao património com um objetivo social;
RCO 307 – Infraestruturas para as 
comunidades locais, como centros 
comunitários e de voluntariado;
RCO 308 – Inclusão e acessibilidade para 
as pessoas com deficiência
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Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Kim Van Sparrentak, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj 
Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana 
Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino
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PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 

Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donath, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

GUE/NGL Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

3 -
Renew Radka Maxová

ID Nicolaus Fest, Guido Reil

9 0
NI France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli

Legenda dos símbolos utilizados: 
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


