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Alteração 231
Stelios Kympouropoulos

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 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, mantendo e aumentando 
simultaneamente as oportunidades de 
emprego nos territórios afetados, com 
vista a apoiar um crescimento inclusivo. 
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 
distintos (apoiados pelo FEDER, o FSE+, 
o Fundo de Coesão ou o FTJ, consoante o 
caso) aprovados pela Comissão.

Or. en
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Alteração 232
José Manuel Fernandes

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 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, mantendo e aumentando 
simultaneamente as oportunidades de 
emprego nos territórios afetados, de 
molde a evitar a exclusão social. 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.

Or. en
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Alteração 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 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, ou ainda atividades cujos 
produtos industriais finais sejam 
diretamente afetados pela transição para 
a neutralidade carbónica. 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.

Or. en
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Alteração 234
Andrea Caroppo

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 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. 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.

Or. it

Alteração 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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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 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 atribuam prioridade à 
mitigação de eventuais choques 
socioeconómicos decorrentes da 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.

Or. en

Alteração 236
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

15-A. Além disso, segundo o 
planeamento atual, as autoridades de 
gestão e os Estados-Membros têm de 
apresentar os respetivos planos territoriais 
de transição justa até ao final de 2020. 
Este prazo constitui um entrave à 
execução e, tendo em conta que a adoção 
dos planos é uma condição para a 
concessão dos fundos, deve ser 
disponibilizado um pré-financiamento 
condicional para a assistência técnica 
antes da respetiva adoção, por forma a 
contornar esse entrave, visando de forma 
realista uma transição progressiva e 
inclusiva, em conformidade com os 
objetivos climáticos da UE.

Or. en

Alteração 237
Sandra Pereira

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.

Suprimido

Or. pt

Alteração 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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.

Suprimido

Or. en

Alteração 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

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 reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, deve poder 
assegurar que as regiões com fraco 
desempenho relativamente aos objetivos 
específicos do FTJ sejam ajudadas a não 
ficar demasiado para trás, a fim de 
prevenir um risco de agravamento dos 
desequilíbrios geográficos, com as regiões 
que tinham anteriormente um bom 
desempenho ou as regiões que já estão 
bem avançadas no processo de transição 
ecológica ou que não são tão dependentes 
do carvão ou de outros combustíveis a 
receber mais fundos, enquanto as regiões 
que continuam fortemente dependentes de 
cabazes energéticos insustentáveis ou com 
um arranque lento na sua transição 
ecológica ficariam ainda mais para trás e, 
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inclusivamente, receberiam menos fundos 
no apoio à sua transição.

Or. en

Alteração 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

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 e de orientar mais este fundo para os 
resultados, 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.

Or. en

Alteração 241
Stelios Kympouropoulos

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 reforçar a orientação para 
os resultados da utilização de recursos do 
FTJ, a Comissão, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade e o 
Regulamento (UE) …/… [novo RDC], 
deve poder aplicar correções financeiras 
em caso de incumprimento grave das metas 
estabelecidas para o objetivo específico do 
FTJ.
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Or. en

Alteração 242
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

19. Os objetivos do presente 
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,

19. Os objetivos do presente 
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, 
imposto pelos Tratados, 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,

Or. it

Alteração 243
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

19. Os objetivos do presente 
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.

19. Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, apoiar os territórios 
que enfrentam transformações económicas, 
sociais e laborais 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.

Or. es

Alteração 244
Radan Kanev

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 

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

adicional para levar a cabo o processo de 
transição para uma economia circular 
totalmente baseada em fontes de energia 
renováveis, altamente eficiente em 
matéria de recursos e energia e com 
impacto neutro no clima, na União, 
até 2050, e a transformar os desafios em 
oportunidades, nomeadamente em termos 
de criação de postos de trabalho 
ecológicos dignos e sustentáveis, de 
melhoria das competências e 
requalificação dos trabalhadores e de 
educação e formação, para promover um 
novo modelo económico que proporcione 
prosperidade e bem-estar, reduzindo 
simultaneamente os efeitos negativos no 
clima e no ambiente. 

Or. en

Alteração 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050, contribuindo simultaneamente para 
uma evolução do modelo social europeu 
para as gerações atuais e futuras.

Or. en

Alteração 246
Anne Sander
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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 territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050 e a lutar contra um eventual 
agravamento das desigualdades 
provocado por essa transição.

Or. fr

Alteração 247
Andrea Caroppo

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 territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União, e da 
pandemia da COVID-19.

Or. it

Alteração 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
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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 territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos no processo de transição 
para uma economia circular e com 
impacto neutro no clima, na União, até 
2050.

Or. en

Alteração 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 territórios que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União.

Or. en

Alteração 250
Margarita de la Pisa Carrión

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 

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

enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, na União.

Or. es

Alteração 251
José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
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, tendo em conta que um 
aspeto essencial para uma transição justa 
consiste nas estratégias de transição 
regional, uma vez que estas conferem 
segurança em termos de planeamento aos 
trabalhadores, agentes do setor da 
energia, indústrias, investidores e 
comunidades.

Or. en

Alteração 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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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 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos, ambientais e no 
âmbito do mercado de trabalho da 
transição para uma economia e uma 
sociedade com impacto neutro no clima, 
em linha com o objetivo de limitar o 
aquecimento global a um aumento bem 
inferior a 2 ºC, envidando, ao mesmo 
tempo, esforços para limitar esse aumento 
a 1,5 ºC.

Or. en

Alteração 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
objetivo específico único de apoiar as 
ações que visem lograr uma transição 
energética justa e eficaz para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
de permitir às regiões e às pessoas abordar 
os impactos sociais, económicos e 
ambientais dessa transição.

Or. en

Alteração 254
Radan Kanev
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
objetivo específico único de permitir às 
regiões e às pessoas abordar os impactos 
sociais, económicos e ambientais da 
transição para uma economia moderna e 
competitiva, soluções energéticas e 
industriais modernas e uma economia 
com impacto neutro no clima. 

Or. en

Alteração 255
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
objetivo específico único de permitir às 
regiões, aos territórios e às pessoas 
abordar os impactos sociais, económicos e 
ambientais da transição para uma economia 
com impacto neutro no clima.

Or. it

Alteração 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1



AM\1205199PT.docx 19/142 PE652.310v01-00

PT

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 
conformidade com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e o Pacto Ecológico 
Europeu, e o acesso deve ser 
condicionado à aceitação dos objetivos 
climáticos da UE.

Or. en

Alteração 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 com regiões 
onde a assistência financeira da UE é 
indispensável para enfrentar os desafios 
da transição justa.

Or. en

Alteração 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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, prestando 
especial atenção aos Estados-Membros 
que dependem dos combustíveis fósseis.
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Or. en

Alteração 259
Pierre Larrouturou

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 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. No caso de 
um aumento significativo da dotação 
financeira do FTJ, a fórmula aplicável à 
afetação regional dos recursos poderá ser 
adaptada por forma a abranger todas as 
regiões pertinentes, incluindo as regiões 
onde a transição afetará trabalhadores de 
uma forma menos direta.

Or. en

Justificação

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Alteração 260
Anne Sander



AM\1205199PT.docx 21/142 PE652.310v01-00

PT

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 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. O montante 
do FTJ é constituído por recursos 
adicionais, cuja afetação não pode, em 
caso algum, ser efetuada em detrimento 
dos recursos atribuídos aos outros fundos 
do QFP.

Or. fr

Alteração 261
Stelios Kympouropoulos

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 17,88 mil milhões 
de EUR, a preços de 2018 («montante de 
capital»), e não são transferidos das 
dotações dos fundos abrangidos pelo 
Regulamento (UE) …/… [novo RDC]. O 
montante de capital pode ser aumentado, 
consoante o caso, por recursos adicionais 
afetados no orçamento da União e por 
outros recursos, em conformidade com o 
ato de base aplicável.
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Or. en

Alteração 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 24,375 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. Estes recursos 
não podem ser deduzidos nem 
transferidos dos fundos abrangidos pelo 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC].

Or. en

Alteração 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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 18,75 mil milhões 
de EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, se necessário, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 



AM\1205199PT.docx 23/142 PE652.310v01-00

PT

da União e por outros recursos, em 
conformidade com o ato de base aplicável.

e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável. O 
financiamento do FTJ não deve ser 
efetuado em detrimento dos recursos 
afetados aos outros fundos do QFP.

Or. en

Alteração 264
Margarita de la Pisa Carrión

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 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, e não podem 
provir de outros fundos comunitários. O 
fundo poderá ser aumentado, consoante o 
caso, por recursos adicionais afetados no 
orçamento da União e por outros recursos, 
em conformidade com o ato de base 
aplicável.

Or. es

Alteração 265
Andrea Caroppo

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 

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 [X] mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
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adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Or. it

Justificação

A dotação financeira e a repartição do QFP 2021-27 serão completamente reconsideradas 
na sequência da pandemia da COVID-19. Por conseguinte, é prematuro estabelecer um valor 
em termos absolutos.

Alteração 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 XX mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Or. pt

Justificação

A atual situação económica, diferente da existente aquando da apresentação da presente 
proposta legislativa pela Comissão Europeia, justifica uma revisão do orçamento deste 
instrumento, que aponte, pelo menos, para a sua duplicação.

Alteração 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1
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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 20 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados, consoante o caso, por recursos 
adicionais afetados no orçamento da União 
e por outros recursos, em conformidade 
com o ato de base aplicável.

Or. en

Alteração 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

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 7,5 mil milhões de 
EUR, a preços de 2018, que podem ser 
aumentados por recursos adicionais 
afetados no orçamento da União e por 
outros recursos, em conformidade com o 
ato de base aplicável.

Or. en

Alteração 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3
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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, pelo menos 
0,35% do montante referido no primeiro 
parágrafo são afetados à assistência 
técnica, com a possibilidade de essa 
percentagem ser aumentada a pedido de 
um Estado-Membro com base nas 
especificações do plano territorial de 
transição justa.

Or. en

Alteração 270
Stelios Kympouropoulos

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.

Or. en

Alteração 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O acesso ao FTJ deve ser 
condicionado à assunção, pelo 
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Estado-Membro em causa, de um 
compromisso relativo a uma meta de 
neutralidade climática até 2050.

Or. en

Alteração 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 275
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 276
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º, ou sejam 
aprovados pela Comissão no âmbito do 
mecanismo de aplicação de emergência 
previsto no artigo 7.º-A.

Or. en

Alteração 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam diretamente ligadas ao seu 
objetivo específico, tal como definido no 
artigo 2.º, e que contribuam para a 
aplicação dos planos territoriais de 
transição justa estabelecidos em 
conformidade com o artigo 7.º

1. O FTJ só pode apoiar atividades 
que estejam ligadas ao seu objetivo 
específico, tal como definido no artigo 2.º, 
e que contribuam para a aplicação dos 
planos territoriais de transição justa 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º.

Or. en
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Alteração 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;
b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;
c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;
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;
e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;
f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;
g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente 
através da prevenção dos resíduos, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem;
h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;
i) Assistência na procura de 
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emprego;
j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;
k) Assistência técnica.
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.
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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

Or. en

Alteração 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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atividades:
a) Investimentos produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;
b) Investimentos na criação de novas 
empresas, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas e de serviços de 
consultoria;
c) Investimentos em atividades de 
investigação e inovação e promoção da 
transferência de tecnologias avançadas;
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;
e) Investimentos na digitalização e 
conectividade digital;
f) Investimentos na regeneração e 
descontaminação de sítios, reabilitação de 
terrenos e reorientação de projetos;
g) Investimentos no reforço da 
economia circular, nomeadamente 
através da prevenção dos resíduos, 
redução, eficiência dos recursos, 
reutilização, reparação e reciclagem;
h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;
i) Assistência na procura de 
emprego;
j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;
k) Assistência técnica.
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 
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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.
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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

Or. en

Alteração 280
Radan Kanev

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 281
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 283
Stelios Kympouropoulos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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



AM\1205199PT.docx 35/142 PE652.310v01-00

PT

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 produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
entidades de comunidades energéticas e 
cooperativas de aquisição da empresa 
pelos trabalhadores, que conduzam à 
diversificação e à reconversão económicas;

Or. en

Alteração 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque e 
empresas ativas no domínio da inovação 
social, que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas;

Or. fr

Alteração 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 produtivos em PME, 
incluindo empresas em fase de arranque, 
que conduzam à diversificação e à 
reconversão económicas e contribuam 
para gerar novos postos de trabalho;

Or. en
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Alteração 287
Radan Kanev

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, que conduzam à criação de 
postos de trabalho dignos e sustentáveis e 
à diversificação e à reconversão 
económicas;

Or. en

Alteração 288
Andrea Caroppo

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 produtivos em micro 
e PME, incluindo empresas em fase de 
arranque inovadoras, que conduzam à 
diversificação e à reconversão económicas;

Or. it

Alteração 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investimentos realizados por 
agências, organismos e entidades 



AM\1205199PT.docx 37/142 PE652.310v01-00

PT

públicas, que promovam a dinamização 
da atividade económica e a criação de 
emprego;

Or. pt

Alteração 290
Stelios Kympouropoulos

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Comunidades alicerçadas no eixo 
quádruplo da inovação: governo, 
empresas, ensino superior e centros de 
investigação;

Or. en

Alteração 291
Stelios Kympouropoulos

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) Investimentos em energias 
renováveis, ecologização e construção de 
infraestruturas verdes, manutenção e 
desenvolvimento de tecnologias conexas;

Or. en

Alteração 292
Radan Kanev

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



PE652.310v01-00 38/142 AM\1205199PT.docx

PT

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 setores sustentáveis 
orientados para o futuro, nomeadamente 
através de incubadoras de empresas e de 
serviços de consultoria;

Or. en

Alteração 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 e de empresas sociais, 
nomeadamente através do 
microfinanciamento, de incubadoras de 
empresas e de serviços de consultoria;

Or. en

Alteração 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, nomeadamente através de 
incubadoras de empresas;

Or. pt
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Alteração 295
Radan Kanev

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 de 
investigação e inovação sustentáveis e 
promoção da transferência de tecnologias 
avançadas, que permitam a transição para 
uma economia circular totalmente 
baseada em fontes de energia renováveis, 
altamente eficiente em matéria de 
recursos e energia e com impacto neutro 
no clima;

Or. en

Alteração 296
Andrea Caroppo

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 de 
investigação e inovação e implantação de 
tecnologias avançadas;

Or. it

Alteração 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimentos com impacto no 
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domínio social, que impulsionem o 
desenvolvimento de empresas suscetíveis 
de produzir efeitos sociais positivos na sua 
zona, proporcionando fontes de 
rendimentos alternativas aos cidadãos 
afetados pela transição para uma 
economia mais ecológica;

Or. en

Alteração 298
Alex Agius Saliba

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 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
incluindo investimentos na mobilidade 
sustentável e na descarbonização do setor 
dos transportes, para a eficiência 
energética e/ou para as energias 
renováveis;

Or. en

Justificação

É particularmente importante assegurar que os investimentos sejam realizados nos domínios 
em que será necessário envidar os maiores esforços de descarbonização, sendo certo que o 
setor dos transportes continua a ser uma das principais fontes de emissões de gases com 
efeito de estufa nalguns Estados-Membros. A presente alteração do FTJ ajudará os 
Estados-Membros a investir nos domínios em que os apoios são mais necessários, adotando, 
ao mesmo tempo, uma abordagem holística dos desafios socioeconómicos decorrentes do 
processo de transição, tais como a formação necessária de eletricistas e de engenheiros e/ou 
a necessidade de competências ecológicas, entre outras. 

Alteração 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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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 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para a conversão para o gás natural, 
enquanto fonte de energia transitória em 
alternativa ao carvão, para a eficiência 
energética e para as energias renováveis;

Or. en

Alteração 300
Stelios Kympouropoulos

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 
limpas acessíveis, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
incluindo a utilização de meios de 
transporte respeitadores do ambiente, e 
para a eficiência energética;

Or. en

Alteração 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos na implantação de d) Investimentos na implantação de 
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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;

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, com o objetivo de dar 
resposta à pobreza energética;

Or. fr

Alteração 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos na redução da 
pobreza energética e da poluição 
atmosférica, nomeadamente através do 
investimento no aquecimento urbano e da 
eliminação de soluções de aquecimento 
individual a partir do carvão;

Or. en

Alteração 303
Andrea Caroppo

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos destinados a 
promover uma mudança modal nas zonas 
urbanas para modos de mobilidade mais 
sustentáveis, incluindo soluções 
inovadoras e inteligentes para a logística 
do transporte de mercadorias;

Or. en
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Alteração 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 
armazenamento ou combustão de gás 
natural e hidrogénio;

Or. en

Alteração 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Investimentos em todos os tipos de 
aquecimento urbano com baixos níveis de 
emissões;

Or. en

Alteração 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

d-C) Investimentos na construção de 
centrais nucleares;

Or. en
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Alteração 307
Radan Kanev

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, tendo simultaneamente em 
conta os imperativos da eficiência em 
matéria de recursos e energia;

Or. en

Alteração 308
Stelios Kympouropoulos

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, na 
conectividade digital, em infraestruturas 
orientadas para o futuro e na inovação 
digital;

Or. en

Alteração 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos em infraestruturas 
sociais e de saúde e na promoção do 
acesso equitativo e atempado a serviços 
sociais e de saúde sustentáveis, acessíveis 
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e de qualidade;

Or. en

Alteração 310
Andrea Caroppo

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Novos investimentos em 
instalações industriais existentes, 
incluindo as abrangidas pelo regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
(CELE);

Or. it

Alteração 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 pleno 
respeito e aplicação do princípio do 
poluidor-pagador;

Or. fr

Alteração 312
Radan Kanev



PE652.310v01-00 46/142 AM\1205199PT.docx

PT

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 respeito 
adequado pelo princípio do 
«poluidor-pagador»;

Or. en

Alteração 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Investimentos em infraestruturas 
de transporte local inteligentes e eficientes 
em matéria de energia;

Or. en

Alteração 314
Radan Kanev

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 reforço da 
promoção de uma economia circular não 
tóxica, nomeadamente através da 
prevenção dos resíduos, redução, eficiência 
dos recursos, reutilização, reparação e 
reciclagem; 
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Or. en

Alteração 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Investimentos que contribuam 
para reduzir as emissões em todos os 
modos de transporte;

Or. en

Alteração 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Investimentos na inovação social;

Or. en

Alteração 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) Investimentos na mobilidade 
urbana multimodal sustentável;

Or. en
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Alteração 318
Marianne Vind

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

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores afetados 
pelo decréscimo dos níveis de emprego 
nas indústrias de combustíveis fósseis, 
bem como nos fornecedores e prestadores 
de serviços fortemente afetados pela 
diminuição destas produções;

Or. en

Alteração 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Texto da Comissão Alteração

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego empregados ou 
anteriormente empregados em ramos de 
atividade que enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição;

Or. en

Alteração 320
Alex Agius Saliba

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

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores;

h) Melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores, 
especialmente nos setores em que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
representam a principal fonte de emissões 
de um Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Devemos investir nos domínios em que os apoios são mais necessários, adotando, ao mesmo 
tempo, uma abordagem holística dos desafios socioeconómicos decorrentes do processo de 
transição, tais como a formação necessária de eletricistas e de engenheiros e/ou a 
necessidade de competências ecológicas, entre outras.

Alteração 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Texto da Comissão Alteração

h-A) Investimentos na bioeconomia 
circular;

Or. en

Alteração 322
Anne Sander

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego 
aos candidatos a emprego anteriormente 
empregados nos domínios de atividade em 
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causa e que enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição, incluindo o apoio à 
mobilidade geográfica;

Or. fr

Alteração 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego, 
prestando especial atenção aos jovens que 
não trabalham, não estudam e não 
seguem uma formação (NEET);

Or. fr

Alteração 324
Marianne Vind

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego, 
em conjunção com políticas ativas do 
mercado de trabalho que fomentem o 
emprego em setores orientados para o 
futuro;

Or. en

Alteração 325
Stelios Kympouropoulos
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego 
e oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para os candidatos a 
emprego;

Or. en

Alteração 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Aconselhamento, serviços de apoio 
e assistência na procura de emprego;

Or. en

Alteração 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego 
e aconselhamento para os candidatos a 
emprego;

Or. en

Alteração 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assistência na procura de emprego; i) Assistência na procura de emprego 
e desenvolvimento das competências dos 
candidatos a emprego;

Or. en

Alteração 329
Marianne Vind

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

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego e de parceiros sociais nacionais 
em todos os níveis da transição;

Or. en

Alteração 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Texto da Comissão Alteração

j) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego;

j) Inclusão ativa e integração 
socioeconómica de pessoas e 
comunidades;

Or. en

Alteração 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Quaisquer outras atividades 
específicas, acordadas entre as 
autoridades locais e regionais pertinentes 
para o território em causa, o Estado-
Membro e a Comissão Europeia, que 
estejam em conformidade com as 
estratégias de desenvolvimento regional e 
contribuam para a transição para uma 
neutralidade climática da UE até 2050.

Or. en

Alteração 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) Melhoria de competências e 
requalificação não só dos trabalhadores, 
mas também dos candidatos a emprego, 
em particular as pessoas com 
subaproveitamento de qualificações ou 
com níveis de escolaridade baixos, com o 
objetivo de colmatar o défice de 
competências, necessário para permitir a 
transição justa para uma sociedade 
ecológica e eficiente em matéria de 
recursos;

Or. en

Alteração 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea k-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Quaisquer outras atividades 
específicas que contribuam para o 
objetivo específico único do FTJ, 
incluídas nos planos territoriais de 
transição justa e acordadas entre um 
Estado-Membro e as autoridades 
pertinentes dos territórios em causa e 
aprovadas pela Comissão Europeia;

Or. en

Alteração 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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.

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), respeitem os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e permitam a criação de postos de 
trabalho sustentáveis de qualidade, assim 
como 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 uma dependência das fontes 
de energia fósseis.

Or. fr
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Alteração 335
Radan Kanev

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.

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, bem como a 
manutenção e o desenvolvimento dos 
recursos humanos, das estruturas de 
ensino e das vantagens competitivas da 
indústria a nível local.

Or. en

Alteração 336
Andrea Caroppo

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 

Além disso, o FTJ pode apoiar, nos 
territórios respetivos, os investimentos 
produtivos em empresas que não sejam 
micro e 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). 
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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.

Esses investimentos só são elegíveis se 
forem necessários para a execução do 
plano territorial de transição justa.

Or. it

Alteração 337
Radan Kanev

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

Texto da Comissão Alteração

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 para as pessoas com 
deficiência, nomeadamente através de:
a) Microfinanciamento, financiamento de 
empresas sociais e economia social;
b) Infraestruturas sociais;
c) Infraestruturas de educação e de 
formação, incluindo a educação e o 
acolhimento na primeira infância, 
infraestruturas de ensino, alojamento 
para estudantes e equipamento digital;
d) Habitação social;
e) Cuidados de saúde e de longa duração, 
incluindo clínicas, hospitais, cuidados 
primários, serviços de assistência ao 
domicílio e cuidados a nível local;
f) Inovação social, incluindo soluções e 
regimes sociais inovadores que visam 
promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 
correspondentes; g) Atividades culturais e 
ligadas ao património com um objetivo 
social;
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h) Infraestruturas para as comunidades 
locais, como centros comunitários e de 
voluntariado;
i) Soluções inovadoras no domínio da 
saúde, incluindo serviços de saúde e 
novos modelos de cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 338
Radan Kanev

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

Texto da Comissão Alteração

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 trabalhadores, 
mas também das pessoas que não estão 
ativas no mercado de trabalho, em 
particular as pessoas com 
subaproveitamento de qualificações ou 
com níveis de escolaridade baixos, com o 
objetivo de colmatar o défice de 
competências, necessário para permitir a 
transição justa para uma sociedade 
ecológica e eficiente em matéria de 
recursos; 
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; 
c) Medidas de apoio ao rendimento dos 
trabalhadores em transição entre 
trabalho, formação, trabalho 
independente ou reforma; 
d) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, garantindo a igualdade de 
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acesso e a igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 339
Radan Kanev

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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa, bem como a manutenção e o 
desenvolvimento dos recursos humanos, 
das estruturas de ensino e das vantagens 
competitivas da indústria a nível local.

Or. en

Alteração 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 

O FTJ pode também apoiar investimentos 
destinados a alcançar a redução das 
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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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa.

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 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa e se não mantiverem uma 
dependência relativamente às fontes de 
energia fósseis.

Or. fr

Alteração 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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 para as pessoas com 
deficiência e as pessoas mais carenciadas, 
nomeadamente através de:
a) Microfinanciamento, financiamento de 
empresas sociais e economia social;
b) Infraestruturas sociais;
c) Infraestruturas de educação e de 
formação, incluindo a educação e o 
acolhimento na primeira infância, 
infraestruturas de ensino, alojamento 
para estudantes e equipamento digital;
d) Habitação social e soluções de acesso 
prioritário à habitação para os sem-abrigo 
e as pessoas em risco de ficarem em 
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situação de sem-abrigo;
e) Cuidados de saúde e de longa duração, 
incluindo clínicas, hospitais, cuidados 
primários, serviços de assistência ao 
domicílio e cuidados a nível local;
f) Inovação social, incluindo soluções e 
regimes sociais inovadores que visam 
promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 
correspondentes;
g) Atividades culturais e ligadas ao 
património com um objetivo social;
h) Infraestruturas para as comunidades 
locais, como centros comunitários e de 
voluntariado;
i) Soluções inovadoras no domínio da 
saúde, incluindo serviços de saúde e 
novos modelos de cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 seguintes investimentos 
para a transição económica:
a) Investimentos em PME socialmente 
sustentáveis, incluindo empresas em fase 
de arranque, entidades de comunidades 
energéticas e cooperativas de aquisição da 
empresa pelos trabalhadores, que 
conduzam à criação de postos de trabalho 
dignos e sustentáveis e à diversificação e 
reconversão económicas;
b) Investimentos na criação de empresas 
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socialmente sustentáveis em setores 
sustentáveis orientados para o futuro, 
nomeadamente através de incubadoras de 
empresas e de serviços de consultoria;
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 e 
para as energias renováveis, caso se 
verifique que as medidas do lado da 
procura são manifestamente insuficientes 
e sempre que esses investimentos sejam 
socialmente sustentáveis e conduzam à 
criação ou à manutenção de empregos de 
qualidade;
e) Medidas de reconversão específicas em 
matéria de eficiência energética, para dar 
resposta à pobreza energética e às más 
condições de habitação;
h) Investimentos socialmente sustentáveis 
na promoção de uma economia circular 
não tóxica, nomeadamente através da 
prevenção, redução, eficiência dos 
recursos, reutilização, reparação e 
reciclagem.

Or. en

Alteração 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As atividades referidas no 
parágrafo 2 devem assegurar que, nas 
regiões cujo perfil industrial e produtivo 
obriga a uma reconversão global, o 
emprego não seja estruturalmente 
afetado, garantindo a abertura de novas 
empresas, a requalificação das estruturas 
antigas e a devida requalificação dos 
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trabalhadores.

Or. pt

Alteração 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 investimentos sociais, 
nomeadamente os que apoiam a aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
assegurando a participação e a 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, nomeadamente através de:
a) Microfinanciamento, financiamento de 
empresas sociais e economia social;
b) Infraestruturas sociais e públicas;
c) Infraestruturas de educação e de 
formação, incluindo a educação e o 
acolhimento na primeira infância, 
infraestruturas de ensino, alojamento 
para estudantes e equipamento digital;
d) Habitação social energeticamente 
eficiente que possa igualmente contribuir 
para a luta contra a pobreza energética;
e) Cuidados de saúde e de longa duração, 
incluindo clínicas, hospitais, cuidados 
primários, serviços de assistência ao 
domicílio e cuidados a nível local;
f) Inovação social, incluindo soluções e 
regimes sociais inovadores que visam 
promover o impacto e os resultados 
obtidos em matéria social nos domínios 
correspondentes;
g) Atividades culturais e ligadas ao 
património com um objetivo social, 
permitindo um equilíbrio entre o respeito 
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pelas tradições e a inovação e fomento de 
um sentimento de pertença à comunidade 
e identidade;
h) Infraestruturas para as comunidades 
locais, como centros comunitários e de 
voluntariado, com uma perspetiva 
intergeracional;
i) Soluções inovadoras no domínio da 
saúde, incluindo serviços de saúde e 
novos modelos de cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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 trabalhadores, 
mas também das pessoas que não estão 
ativas ou estão muito afastadas do 
mercado de trabalho, em particular as 
pessoas com subaproveitamento de 
qualificações ou com níveis de 
escolaridade baixos e que não têm 
igualdade de acesso ao ensino regular e a 
oportunidades de formação, com o 
objetivo de colmatar o défice de 
competências, necessário para permitir a 
transição justa para uma sociedade 
ecológica e eficiente em matéria de 
recursos;
b) Políticas ativas do mercado de trabalho 
e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores e 
ao emprego orientados para o futuro, bem 
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como assistência personalizada e centrada 
nas pessoas na procura de emprego;
c) Medidas de apoio ao rendimento dos 
trabalhadores em transição entre 
trabalho, formação, trabalho 
independente ou reforma;
d) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, assegurando a igualdade de 
acesso e uma inclusão ativa das pessoas 
mais afastadas do mercado de trabalho, 
por exemplo os sem-abrigo, e a igualdade 
entre homens e mulheres.

Or. en

Alteração 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 os seguintes investimentos 
orientados para o apoio aos trabalhadores 
e aos candidatos a emprego:
a) Melhoria de competências e 
requalificação não só dos trabalhadores, 
mas também das pessoas que não estão 
ativas no mercado de trabalho, em 
particular os jovens que não trabalham, 
não estudam e não seguem uma formação 
(NEET) e os desempregados de longa 
duração, bem como as pessoas com 
subaproveitamento de qualificações ou 
com níveis de escolaridade baixos, com o 
objetivo de corrigir os desequilíbrios na 
força de trabalho e de colmatar o défice 
de competências, necessário para permitir 
a transição justa para uma sociedade 
ecológica e eficiente em matéria de 
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recursos;
b) Políticas ativas do mercado de trabalho 
e em matéria de competências 
especificamente destinadas aos setores 
orientados para o futuro e ao emprego 
sustentável, bem como assistência na 
procura de emprego, incluindo a 
requalificação e a melhoria de 
competências e/ou a assistência na 
reconversão para outros empregos ou 
indústrias;
c) Medidas de apoio ao rendimento e 
proteção social dos trabalhadores em 
transição entre trabalho, formação, 
trabalho independente ou reforma, 
prestando especial atenção à pobreza no 
trabalho e aos trabalhadores em risco de 
pobreza;
d) Inclusão ativa de candidatos a 
emprego, garantindo a igualdade de 
acesso e a igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente a igualdade de 
remuneração por trabalho igual.

Or. en

Alteração 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Texto da Comissão Alteração

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, 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, 
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alínea h). Esses investimentos só são 
elegíveis se forem necessários para a 
execução do plano territorial de transição 
justa e são sustentáveis do ponto de vista 
social e ambiental.

Or. en

Alteração 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Texto da Comissão Alteração

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 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 elegíveis se forem 
necessários para a execução do plano 
territorial de transição justa e são 
sustentáveis do ponto de vista social e 
ambiental.

Or. en

Alteração 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A desativação e a construção de 
centrais nucleares;

a) A desativação, a construção e o 
prolongamento da vida útil de centrais 
nucleares e qualquer outra forma de 
investimento nas mesmas, bem como a 
gestão ou o armazenamento de resíduos 
nucleares;

Or. en

Alteração 351
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
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Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Or. it

Alteração 352
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Or. en

Alteração 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
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compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Or. en

Alteração 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas em dificuldade, tal 
como definidas no artigo 2.º, n.º 18, do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão16;

Suprimido

__________________
16 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 
Comissão, de 17 de junho de 2014, que 
declara certas categorias de auxílios 
compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do 
Tratado (JO L 187 de 26. 26.6. 2014, p. 1).

Or. en

Alteração 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Investimentos que não assegurem 
o trabalho digno, assente em acordos e na 
negociação coletiva, que valorize os 
salários e o equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional dos trabalhadores;

Or. pt
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Alteração 356
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 357
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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, transporte, 
distribuição, armazenamento ou combustão 
de combustíveis fósseis. Sempre que um 
plano de investimento inclua, com base 
em fundamentos de segurança energética 
ou de segurança nacional, a conversão de 
centrais elétricas a carvão em centrais a 
gás natural enquanto tecnologia 
transitória ou como reserva estratégica de 
energia, ou no sentido de manter as 
oportunidades de produção e combustão 
de carvão, esta parte é financiada por 
uma contribuição proveniente do 
orçamento nacional ou por outras formas 
de participação no capital. 

Or. en
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Alteração 358
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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, excetuando os 
investimentos destinados à mudança de 
centrais elétricas alimentadas a carvão 
para centrais alimentadas a gás, 
associadas a instalações recém-
desenvolvidas de captura e 
armazenamento de carbono no local que 
sejam capazes de compensar totalmente as 
emissões causadas por essas centrais;

Or. en

Alteração 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 
verdes;

Or. en

Alteração 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 sólidos que não 
sejam utilizados no quadro de projetos de 
tecnologias limpas de carvão ou 
hidrogénio;

Or. en

Alteração 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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, excetuando o gás;

Or. en

Justificação

O recurso ao gás é importante no período da transição.

Alteração 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 

d) Investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, 



AM\1205199PT.docx 73/142 PE652.310v01-00

PT

armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis;

armazenamento ou combustão de 
combustíveis fósseis sólidos;

Or. en

Alteração 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Investimentos em projetos que não 
cumprem as normas de saúde e segurança 
no trabalho.

Or. en

Alteração 364
Radan Kanev

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não é concedido financiamento da União 
para as atividades relacionadas com a 
programação de novas operações de 
extração de combustíveis fósseis ou de 
produção de turfa, incluindo a reabertura 
de instalações de extração 
temporariamente desativadas na região 
NUTS 2 em que o território se situa, 
durante o período de vigência do 
programa.
Contudo, é permitido aos 
Estados-Membros incluir o financiamento 
nacional destas atividades nos respetivos 
planos de investimento, sempre que 
tenham por base fundamentos de 
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segurança energética ou de segurança 
nacional.

Or. en

Alteração 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Os recursos do FTJ serão programados, 
dando prioridade às regiões menos 
desenvolvidas no âmbito da política de 
coesão, para as categorias de regiões onde 
se encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

Or. pt

Alteração 366
Stelios Kympouropoulos

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

Texto da Comissão Alteração

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 

Os recursos do FTJ serão programados 
para as categorias de regiões onde se 
encontram os territórios em causa, com 
base nos planos territoriais de transição 
justa estabelecidos em conformidade com o 
artigo 7.º e aprovados pela Comissão no 
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âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa.

âmbito de um programa ou de uma 
alteração a um programa. Os recursos 
programados assumirão a forma de um ou 
mais programas específicos ou de uma ou 
várias prioridades no âmbito de um 
programa abrangido pelo Regulamento 
(UE) …/… [novo RDC].

Or. en

Alteração 367
Anne Sander

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 com as 
estratégias locais e regionais no domínio 
do emprego e do investimento.

Or. fr

Alteração 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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 

A Comissão só aprova um programa em 
que a identificação dos territórios mais 
afetados pelo processo de transição 
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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.

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 
corresponda aos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu.

Or. en

Alteração 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 esteja em 
conformidade com o plano em matéria de 
energia e clima do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Embora seja necessário assegurar o mais elevado grau de complementaridade entre os 
fundos da UE, o acesso ao FTJ não deve depender do «alinhamento» de outros fundos de 
coesão para não antecipar a utilização e a afetação desses fundos. Ao solicitar o alinhamento 
das dotações do FTJ com os fundos de coesão, impõe-se uma condição suplementar aos 
Estados-Membros, criando assim um encargo adicional.
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Alteração 372
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

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. 
Exclui-se a transferência de fundos 
provenientes dos recursos do FEDER e do 
FSE+ para o FTJ.
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Or. en

Alteração 374
Evelyn Regner

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 os recursos transferidos em conformidade 
com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC].

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o FSE+ é já demasiado limitado para cumprir as suas missões, 
cofinanciar o FTJ poderia ter efeitos negativos consideráveis nos grupos vulneráveis, por 
exemplo os desempregados e os grupos de baixos rendimentos, nos projetos, etc., que 
recebem financiamento do FSE+.

Alteração 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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 
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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.

com o artigo [21.º-A] do Regulamento 
(UE) [novo RDC].

Or. pt

Alteração 376
Andrea Caroppo

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 os eventuais recursos transferidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo [21.º-A] do Regulamento (UE) 
[novo RDC].

Or. it

Alteração 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

2. A prioridade ou as prioridades do 
FTJ incluem os recursos do FTJ que 
consistem na totalidade ou em parte da 
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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.

dotação do FTJ para os Estados-Membros. 
Os Estados-Membros podem escolher 
complementá-la com os respetivos 
recursos do FEDER e do FSE+. Nesse 
caso, os recursos em causa devem ser 
inscritos ao nível da concentração 
temática do FEDER e do FSE+.

Or. en

Alteração 378
Jeroen Lenaers

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 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. Os 
recursos transferidos a partir do FEDER 
e do FSE+ preservam os seus objetivos 
originais.

Or. en

Alteração 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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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 os recursos transferidos voluntariamente 
em conformidade com o artigo [21.º-A] do 
Regulamento (UE) [novo RDC]. O total 
dos recursos do FEDER e do FSE+ que os 
Estados-Membros decidam transferir para 
a prioridade do FTJ não deve exceder três 
vezes o montante do apoio recebido a 
partir do FTJ.

Or. en

Alteração 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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 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 metade do montante do apoio do 
FTJ a essa prioridade, mas não deve 
exceder três vezes esse montante.

Or. en

Alteração 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos elegíveis financiados 
ao abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa que contribuam para o objetivo 
específico previsto no artigo 2.º podem 
beneficiar de um máximo de 80% dos 
custos relevantes.

Or. en

Alteração 382
Radan Kanev

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 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes a nível local e regional dos 
territórios em causa, em conformidade 
com o princípio de parceria estabelecido 
no artigo 6.º do Regulamento (UE) .../... 
[novo RDC], 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 
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efeito de estufa. decorrentes da transformação dos 
processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

A elaboração dos planos é precedida de 
consultas públicas obrigatórias junto de 
todas as partes interessadas pertinentes, 
designadamente as comunidades locais, 
as respetivas associações industriais, 
universidades e instituições de 
investigação, etc., sobre a matéria de 
fundo dos planos territoriais de transição.

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

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

Or. en

Alteração 383
Anne Sander

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 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, 
incluindo as autoridades locais e 
regionais, 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 
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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.

constante do anexo II, tomando em 
consideração as características específicas 
e as necessidades do território, em 
consonância com as estratégias de 
desenvolvimento económico dos 
territórios. 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.

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

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

Or. fr

Alteração 384
Marianne Vind

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) 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes dos territórios em causa, os 
intervenientes locais e os parceiros sociais 
nacionais, 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, 
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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.

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 e a 
nível do mercado de trabalho resultantes 
da transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas na 
produção e utilização de combustíveis 
fósseis e nas indústrias afetadas 
indiretamente, tais como os fornecedores 
e prestadores de serviços, e às 
necessidades decorrentes da transformação 
dos processos de produção de instalações 
industriais mais intensivas em gases com 
efeito de estufa.

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

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

Or. en

Alteração 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 

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 
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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.

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 adaptações dos 
trabalhadores ou 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, bem como nos 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, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

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

Or. en

Alteração 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, no pleno respeito pelo princípio 
da parceria, juntamente com as 
autoridades competentes dos territórios em 
causa e os parceiros sociais, bem como 
com as comunidades locais, um ou mais 
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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.

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 e a 
nível do mercado de trabalho 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.

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

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

Or. en

Alteração 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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 
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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.

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 necessidades de requalificação 
dos perfis de emprego esperadas com a 
alteração do perfil industrial e produtivo 
desses territórios.

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

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

Or. pt

Alteração 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, em estreita cooperação 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 2 ou 3 da Nomenclatura Comum das 
Unidades Territoriais Estatísticas («regiões 
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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.

do nível NUTS 2» ou «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.

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

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

Or. en

Alteração 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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 

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, juntamente com as autoridades 
competentes e as partes interessadas 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 
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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.

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.

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

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

Or. en

Alteração 390
Andrea Caroppo

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 

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 
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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.

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 no 
mercado de trabalho resultantes da 
transição, nomeadamente no que diz 
respeito às perdas de emprego esperadas e 
às necessidades decorrentes da 
transformação dos processos de produção 
de instalações industriais mais intensivas 
em gases com efeito de estufa.

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

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

Or. it

Alteração 391
Andrea Caroppo

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»);

Suprimido

Or. it
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Alteração 392
Radan Kanev

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, incluindo uma data exata para o 
abandono progressivo de todos os 
combustíveis fósseis, assim como uma 
data anterior a 2030 para o abandono 
progressivo do carvão, e um calendário 
preciso que inclua os objetivos 
intermédios até 2030 para as principais 
medidas de transição que sejam coerentes 
com a versão mais recente do plano 
nacional em matéria de energia e clima 
(«PNEC»);

Or. en

Alteração 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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, 
em conformidade com a versão mais 
recente do plano nacional em matéria de 
energia e clima («PNEC»);

Or. en
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Alteração 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

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, 
incluindo um calendário para as principais 
medidas de transição que tenha em conta a 
versão mais recente do plano nacional em 
matéria de energia e clima («PNEC»);

Or. en

Alteração 395
Andrea Caroppo

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 mais negativamente afetados 
pelo processo de transição referido na 
versão mais recente do plano nacional em 
matéria de energia e clima («PNEC»), que 
devem ser apoiados pelo FTJ, em 
conformidade com o n.º 1;

Or. it

Alteração 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)
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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 e setores mais negativamente 
afetados pelo processo de transição 
referido na alínea a) que devem ser 
apoiados pelo FTJ, em conformidade com 
o n.º 1;

Or. en

Alteração 397
Radan Kanev

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

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 totalmente 
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, outras consequências sociais, 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; 

Or. en
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Alteração 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

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 e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima até 2050, que identifique o 
número potencial de empregos afetados e 
perdidos, as necessidades relativas a novas 
competências, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados ao abandono 
progressivo das atividades que dependem 
das fontes de energia fósseis ou ao 
encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios;

Or. fr

Alteração 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

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 

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 a ser 
requalificados, as necessidades de 
desenvolvimento e os objetivos a atingir 
até 2030, associados à transformação ou ao 
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atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

encerramento de atividades com grande 
intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios e aos incentivos 
necessários para a abertura de novas 
empresas e manutenção dos postos de 
trabalho;

Or. pt

Alteração 400
Anne Sander

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

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 e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos 
e de empresas e trabalhadores que ficam 
em situação de fragilidade, as 
necessidades de desenvolvimento e de 
novas competências relacionadas com a 
economia verde 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;

Or. fr

Alteração 401
Marianne Vind

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 e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos 
e a potencial criação de emprego, 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 e das indústrias 
afetadas indiretamente por essa 
transformação ou encerramento nesses 
territórios;

Or. en

Alteração 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

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 e 
setores 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 e aos 
desafios relativos à pobreza energética;
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Or. en

Alteração 403
Stelios Kympouropoulos

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

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 e ambiental da 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima, que identifique o número 
potencial de empregos afetados e perdidos, 
o impacto potencial nas receitas públicas, 
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;

Or. en

Alteração 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

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 

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, associados à transformação ou 
ao encerramento de atividades com grande 
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atividades com grande intensidade de gases 
com efeito de estufa nesses territórios;

intensidade de gases com efeito de estufa 
nesses territórios;

Or. en

Alteração 405
Radan Kanev

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 totalmente 
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, bem 
como os efeitos na manutenção, 
assistência e promoção dos recursos 
humanos existentes a nível local e o 
potencial educativo e industrial;

Or. en

Alteração 406
Andrea Caroppo

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 impactos sociais, económicos, 
ambientais e no mercado de trabalho da 
transição para uma economia com impacto 
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neutro no clima;

Or. it

Alteração 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 ou territoriais e com outros 
fundos da União, tais como o [FSE+], o 
FEDER e o FEG, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e os princípios estabelecidos no 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Or. fr

Alteração 408
Radan Kanev

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 ou territoriais e com os PNEC, o 
Pacto Ecológico Europeu, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, os 
parâmetros de referência para fins de 
acompanhamento ao abrigo da Lei 
Europeia do Clima e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

Or. en
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Alteração 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 ou territoriais, nomeadamente as 
estratégias de renovação económicas e 
industriais, que assegurarão o continuum 
da atividade produtiva e a manutenção ou 
elevação dos níveis de emprego;

Or. pt

Alteração 410
Anne Sander

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, inter-regionais, transfronteiras 
ou territoriais;

Or. fr

Alteração 411
Stelios Kympouropoulos

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

Texto da Comissão Alteração

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

com outras estratégias e planos nacionais, 
regionais ou territoriais, sempre que 
pertinente;

Or. en

Alteração 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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, incluindo os parceiros 
sociais, que representam as pessoas que 
vivem no território em causa, em 
particular os trabalhadores;

Or. en

Alteração 413
Radan Kanev

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 
responsáveis;

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
parceria e da participação das autoridades 
locais e regionais em causa e das partes 
interessadas locais na organização e 
execução da parceria, das medidas de 
acompanhamento e avaliação previstas e 
dos organismos responsáveis, bem como 
das medidas adotadas para tornar estes 
mecanismos de governação transparentes;
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Or. en

Alteração 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
responsáveis;

f) Uma descrição dos mecanismos de 
governação que consistem nos acordos de 
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);

Or. en

Alteração 415
Radan Kanev

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 o resultado dessa consulta foi 
tomado em consideração; 

Or. en
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Alteração 416
Radan Kanev

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 
as pessoas que aí vivem, 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 transformar os 
desafios da transição em oportunidades 
para a região e as pessoas que nela vivem;

Or. en

Alteração 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar o impacto da transição, para criar 
postos de trabalho sustentáveis e de 
qualidade e para dar resposta às 
necessidades relativas a novas 
competências;

Or. fr

Alteração 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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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 descrição do tipo de operações 
previstas e do seu contributo esperado para 
atenuar os impactos sociais, económicos, 
ambientais e na segurança energética da 
transição;

Or. en

Alteração 419
Jeroen Lenaers

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Nos casos em que o apoio é 
concedido com o objetivo de ajudar os 
trabalhadores afetados a adaptarem-se às 
novas oportunidades de emprego, bem 
como de prestar assistência aos 
desempregados na procura de emprego e 
na sua inclusão ativa no mercado de 
trabalho, deve ser prestada especial 
atenção ao mercado de trabalho 
transfronteiras nas regiões fronteiriças;

Or. en

Alteração 420
Radan Kanev

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 

h) Sempre que seja prestado apoio a 
investimentos a favor de empresas que não 
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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;

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;

Or. en

Alteração 421
Andrea Caroppo

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 produtivos a favor de 
empresas que não sejam micro e PME, 
uma lista indicativa dessas operações e 
empresas e uma justificação da necessidade 
desse apoio através de uma análise das 
lacunas que demonstre que o saldo do 
emprego previsto seria negativo na 
ausência do investimento;

Or. it

Alteração 422
Radka Maxová

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)
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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 produtivos a favor de 
empresas que não sejam PME, uma lista 
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;

Or. en

Alteração 423
Andrea Caroppo

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 
indicativa das operações a apoiar e uma 
justificação de que contribuem para o 
cumprimento dos parâmetros de referência 
estabelecidos para a atribuição de licenças 
a título gratuito ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE, e não resultarão na perda de 
postos de trabalho;

Or. it
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Alteração 424
Radan Kanev

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 
totalmente 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, desde que sejam 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

Or. en

Alteração 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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 
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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;

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, desde que sejam 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho e 
incluam um compromisso de 
sustentabilidade social;

Or. en

Alteração 426
Radka Maxová

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 
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, desde que sejam 
necessárias para a proteção de um número 
significativo de postos de trabalho;

Or. en
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Alteração 427
Radan Kanev

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.

Or. en

Alteração 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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.

Or. en

Alteração 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

Os planos territoriais de transição justa são 
coerentes com todos os planos – de âmbito 
internacional, da UE, nacional ou 
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(UE) [novo RDC], com as estratégias de 
especialização inteligente, os PNEC e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

regional – que encetem estratégias que 
vão ao encontro de objetivos de 
valorização ecológica e mitigação das 
alterações climáticas, de promoção do 
emprego decente, da valorização dos 
salários, do investimento em serviços 
públicos universais e gratuitos, do reforço 
das prestações e respostas sociais.

Or. pt

Alteração 430
Radan Kanev

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, o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, a Lei Europeia do 
Clima e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.

Or. en

Alteração 431
Stelios Kympouropoulos

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 

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

Or. en

Alteração 432
Radan Kanev

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. 
Contudo, é permitido aos 
Estados-Membros incluir o financiamento 
nacional destas atividades nos respetivos 
planos de investimento, sempre que 
tenham por base fundamentos de 
segurança energética ou de segurança 
nacional. 

Or. en

Alteração 433
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Mecanismo de aplicação de emergência

No caso de se verificarem incidentes 
ligados à transição para uma economia 
com impacto neutro no clima que tenham 
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consequências negativas a curto prazo 
para os trabalhadores em qualquer 
território de um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro pode pedir a ativação de 
um mecanismo de aplicação de 
emergência. O Estado-Membro deve 
explicar os motivos que justifiquem um 
apoio através do FTJ a atividades 
previstas no artigo 4.º, n.º 2, diretamente 
ligadas ao seu objetivo específico, nos 
termos do artigo 2.º, a fim de atenuar os 
efeitos negativos a curto prazo para os 
trabalhadores. No exame do pedido, a 
Comissão tem em devida conta o seu 
caráter de urgência.

Or. en

Alteração 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Parceria

Em conformidade com o [artigo 6.º] do 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC] e 
com o Regulamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014, cada Estado-Membro deve 
assegurar uma participação significativa 
dos parceiros sociais e das organizações 
da sociedade civil, assim como de outras 
organizações relevantes ou 
representativas, na programação e na 
aplicação de medidas apoiadas pelo FTJ. 
Essa participação significativa deve ser 
inclusiva e acessível a todos.

Or. en
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Alteração 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos. Os objetivos não são revistos 
após a Comissão ter aprovado o pedido de 
alteração do programa apresentado nos 
termos do artigo [14.º, n.º 2] do 
Regulamento (UE) [novo RDC].

2. Em relação aos indicadores de 
realizações, os parâmetros de base devem 
ser fixados a zero. Os objetivos 
intermédios fixados para 2024 e as metas 
estabelecidas para 2029 devem ser 
cumulativos.

Or. en

Alteração 436
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 10.º para alterar o anexo III, 
a fim de proceder aos ajustamentos 
necessários à lista de indicadores a 
utilizar.

Suprimido

Or. it

Alteração 437
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Correções financeiras

Sempre que a Comissão conclua, com 
base na análise do relatório final de 
desempenho do programa, que não foram 
alcançados pelo menos 65% do objetivo 
estabelecido para um ou mais indicadores 
de realizações ou de resultados para os 
recursos do FFJ, pode efetuar correções 
financeiras nos termos do artigo [98.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], 
reduzindo o apoio do FTJ à prioridade em 
causa, na proporção dos resultados 
alcançados.

Or. en

Alteração 439
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1



AM\1205199PT.docx 117/142 PE652.310v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com 
base na análise do relatório final de 
desempenho do programa, que não foram 
alcançados pelo menos 65% do objetivo 
estabelecido para um ou mais indicadores 
de realizações ou de resultados para os 
recursos do FFJ, pode efetuar correções 
financeiras nos termos do artigo [98.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], 
reduzindo o apoio do FTJ à prioridade em 
causa, na proporção dos resultados 
alcançados.

Suprimido

Or. it

Alteração 440
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com 
base na análise do relatório final de 
desempenho do programa, que não foram 
alcançados pelo menos 65% do objetivo 
estabelecido para um ou mais indicadores 
de realizações ou de resultados para os 
recursos do FFJ, pode efetuar correções 
financeiras nos termos do artigo [98.º] do 
Regulamento (UE) [novo RDC], reduzindo 
o apoio do FTJ à prioridade em causa, na 
proporção dos resultados alcançados.

Com base na análise do relatório final de 
desempenho do programa, a Comissão 
pode efetuar correções financeiras de 
acordo com o Regulamento (UE) [novo 
RDC].

Or. en

Alteração 441
Jessica Polfjärd
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65% do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65% do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FTJ, 
deve efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Or. en

Alteração 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n-º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 65% do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FFJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Sempre que a Comissão conclua, com base 
na análise do relatório final de desempenho 
do programa, que não foram alcançados 
pelo menos 75% do objetivo estabelecido 
para um ou mais indicadores de realizações 
ou de resultados para os recursos do FTJ, 
pode efetuar correções financeiras nos 
termos do artigo [98.º] do Regulamento 
(UE) [novo RDC], reduzindo o apoio do 
FTJ à prioridade em causa, na proporção 
dos resultados alcançados.

Or. en

Alteração 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 8.º, n.º 4, é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
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.
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.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notificá-lo-á simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 8.º, 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 
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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.

Or. en

Alteração 444
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 8.º, n.º 4, é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado a 
contar da [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

Suprimido

Or. it

Alteração 445
Stelios Kympouropoulos

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.
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Or. en

Alteração 446
Andrea Caroppo

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, 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.

Or. it

Alteração 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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.

Or. en
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Alteração 448
Stelios Kympouropoulos

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 
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.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 8.º, 
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.

Or. en

Alteração 449
Andrea Caroppo

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 
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 

6. Os atos de execução adotados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, 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 
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Europeu ou do Conselho. Europeu ou do Conselho.

Or. it

Alteração 450
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Os Estados-Membros devem beneficiar de 
um período de transição até... [um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento] para a preparação 
e adoção dos planos territoriais de 
transição justa. Todos os 
Estados-Membros são plenamente 
elegíveis para financiamento ao abrigo do 
presente regulamento durante esse 
período de transição, que não será tido em 
conta pela Comissão ao ponderar uma 
decisão de anulação da autorização do 
financiamento ou de perda de 
financiamento.

Or. en

Alteração 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Anexo I - parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para cada Estado-Membro, a dotação 
financeira é determinada seguindo estas 
etapas:

Para cada Estado-Membro, a dotação 
financeira é determinada seguindo estas 
etapas:

I. Será partilhado entre os 
Estados-Membros um montante de 6,5 mil 
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milhões de EUR dos recursos do Fundo 
para uma Transição Justa da seguinte 
forma:

Or. en

Justificação

A maior parte dos recursos do FTJ, 6,5 mil milhões de EUR, deve ser distribuída de acordo 
com o método de cálculo proposto pela Comissão. Não obstante, os restantes mil milhões de 
EUR devem ser encaminhados para os Estados-Membros que, até 2017, registaram uma 
redução significativa nas suas emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 30%, 
superando em 150% a meta de 20% da Estratégia UE 2020.

Alteração 452
Sandra Pereira

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

Texto da Comissão Alteração

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho28, e o valor acrescentado bruto 
da indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais, 
transportes, edifícios, alterações ao uso do 
solo e de outras fontes consideradas 
relevantes, nas regiões de nível NUTS 2 e 
NUTS 3 em que a intensidade de carbono, 
definida pelo rácio entre as emissões de 
gases com efeito de estufa das fontes 
mencionadas, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho28, e o PIB da região em questão 
superar por um fator de dois a média da 
UE-27. Se esse nível não for ultrapassado 
nas regiões NUTS 2 e NUTS 3 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 e NUTS 3 com a 
intensidade de carbono mais elevada 
(ponderação de 39%),

__________________ __________________
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28 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. pt

Alteração 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
27%),

__________________ __________________
1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
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Or. en

Alteração 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Texto da Comissão Alteração

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 3 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 3 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 3 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

__________________ __________________
1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Justificação

No anexo I, é importante recolher dados tão precisos quanto possível. Por conseguinte, 
devem ser mantidas as referências a zonas do nível NUTS 3 em vez de NUTS 2, dado que 
poderá permitir que determinadas regiões compensem outras. Atendendo ao orçamento 
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limitado, importa manter a maior precisão possível.

Alteração 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 2 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 2 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 2 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

i) Emissões de gases com efeito de 
estufa de instalações industriais nas regiões 
de nível NUTS 3 em que a intensidade de 
carbono, definida pelo rácio entre as 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações industriais, comunicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, e o valor acrescentado bruto da 
indústria superar por um fator de dois a 
média da UE-27. Se esse nível não for 
ultrapassado nas regiões NUTS 3 de um 
determinado Estado-Membro, são tidas em 
conta as emissões de gases com efeito de 
estufa das instalações industriais nas 
regiões de nível NUTS 3 com a intensidade 
de carbono mais elevada (ponderação de 
49%),

__________________ __________________
1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

1 Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes e que altera as 
Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 
Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Alteração 456
Stelios Kympouropoulos
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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 de carvão e 
lenhite em termos da mão de obra 
industrial total de cada região 
(ponderação de 33%),

Or. en

Alteração 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 de carvão e 
lenhite ou outros setores em vias de 
reconversão (ponderação de 25%),

Or. pt

Alteração 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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 de carvão, 
lenhite, xistos betuminosos e turfa 
(ponderação de 25%),

Or. en

Alteração 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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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 na 
utilização para energia de carvão e lenhite 
(ponderação de 25%),

Or. en

Alteração 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 de carvão e 
lenhite (ponderação de 45%),

Or. en

Alteração 461
José Manuel Fernandes

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 de carvão e 
lenhite (ponderação de 20%),

Or. en

Alteração 462
José Manuel Fernandes
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Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) rapidez com que os 
Estados-Membros se comprometem a 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes do carvão ou 
da lenhite, tal como ressalta dos respetivos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima até 2030 (ponderação de 5%),

Or. en

Alteração 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

iii) emprego na indústria nas regiões de 
nível 2 da NUTS tidas em conta para 
efeitos da subalínea i) (ponderação de 
25%),

iii) emprego e candidatos a emprego 
empregados ou anteriormente 
empregados em ramos de atividade que 
enfrentam graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição na indústria nas regiões de 
nível 3 da NUTS tidas em conta para 
efeitos da subalínea i) (ponderação de 
25%),

Or. en

Alteração 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

iii) emprego na indústria nas regiões de iii) emprego na indústria nas regiões de 
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nível 2 da NUTS tidas em conta para 
efeitos da subalínea i) (ponderação de 
25%),

nível 2 da NUTS tidas em conta para 
efeitos da subalínea i) (ponderação de 
27%),

Or. en

Alteração 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texto da Comissão Alteração

iii) emprego na indústria nas regiões 
de nível 2 da NUTS tidas em conta para 
efeitos da subalínea i) (ponderação de 
25%),

iii) desemprego nas regiões de nível 2 
da NUTS tidas em conta para efeitos da 
subalínea i) (ponderação de 25%),

Or. pt

Alteração 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) proporção de regiões de nível 2 da 
NUTS consideradas regiões menos 
desenvolvidas no âmbito da política de 
coesão (ponderação de 10%),

Or. pt

Alteração 467
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

v-A) rapidez com que os 
Estados-Membros se comprometem a 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes do carvão ou 
da lenhite, tal como ressalta dos respetivos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima até 2030 (ponderação de 6%);

Or. en

Alteração 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texto da Comissão Alteração

b) As afetações resultantes da Suprimido
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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;

Or. en

Alteração 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

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 2 mil 
milhões de EUR, ou 5 mil milhões de EUR 
para um Estado-Membro que esteja em 
condições de justificar, por meio de 
indicadores claros, que abrange uma 
maior proporção de regiões vulneráveis, 
onde a transição para uma política 
energética ambientalmente sustentável 
implicaria riscos socioeconómicos 
tangíveis, do que a média dos restantes 
Estados-Membros. Os montantes 
superiores a 2 mil milhões de EUR por 
Estado-Membro, ou 5 mil milhões de EUR 
para os Estados-Membros fortemente 
afetados, são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Or. en
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Alteração 471
Stelios Kympouropoulos

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 27% do 
montante de capital indicado no artigo 3.º, 
n.º 2. Os montantes superiores a 27% por 
Estado-Membro são redistribuídos 
proporcionalmente pelas dotações de todos 
os outros Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Or. en

Alteração 472
Andrea Caroppo

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 20% dos 
recursos do FTJ, conforme definido no 
artigo 2.º, n.º 2. Os montantes superiores 
são redistribuídos proporcionalmente pelas 
dotações de todos os outros 
Estados-Membros. As quotas dos 
Estados-Membros são recalculadas em 
conformidade;

Or. it
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Alteração 473
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) As quotas dos Estados-Membros 
resultantes da aplicação da alínea b) são 
ajustadas da forma negativa ou positiva por 
um coeficiente de 1,5 vezes a diferença do 
RNB per capita desse Estado-Membro em 
2015-2017 (medido em paridades de poder 
de compra), seja essa diferença positiva ou 
negativa em relação à média do RNB per 
capita dos Estados-Membros da UE-27 
(média expressa em 100%).

c) As quotas dos Estados-Membros 
resultantes da aplicação da alínea b) são 
ajustadas da forma negativa ou positiva por 
um coeficiente de 1,5 vezes a diferença do 
RNB per capita mais recente desse Estado-
Membro (medido em paridades de poder 
de compra), seja essa diferença positiva ou 
negativa em relação à média do RNB per 
capita dos Estados-Membros da UE-27 
(média expressa em 100%).

Or. it

Alteração 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

Este ajustamento não se aplica aos 
Estados-Membros cuja dotação tenha sido 
limitada em conformidade com a 
alínea b);

Suprimido

Or. en

Alteração 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Este ajustamento não se aplica aos 
Estados-Membros cuja dotação tenha sido 
limitada em conformidade com a 
alínea b);

Suprimido

Or. en

Alteração 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texto da Comissão Alteração

Os montantes destinados a assegurar a 
intensidade mínima do auxílio são 
deduzidos proporcionalmente das dotações 
de todos os outros Estados-Membros, 
exceto aqueles cuja dotação tenha sido 
limitada em conformidade com a 
alínea b).

Os montantes destinados a assegurar a 
intensidade mínima do auxílio são 
deduzidos proporcionalmente das dotações 
de todos os outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 477
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) População residente em regiões 
insulares ou de montanha que depende de 
geradores a gasóleo ou gasolina para a 
produção autónoma de eletricidade 
(ponderação de 2%);

Or. en
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Alteração 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

II. Os restantes mil milhões de EUR dos 
recursos do Fundo para uma Transição 
Justa devem servir como mecanismo de 
compensação para os Estados-Membros 
que alcançaram, pelo menos, 30% de 
redução bruta das emissões de gases com 
efeito de estufa até 2017, com base nos 
respetivos inventários nacionais, em 
comparação com os níveis de emissão 
de 1990, superando assim a meta de 
redução das emissões da Estratégia UE 
2020 em, pelo menos, 150%. Os mil 
milhões de EUR serão partilhados entre 
esses Estados-Membros, com base no 
rácio das suas emissões brutas de gases 
com efeito de estufa em 2017.

Or. en

Justificação

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Alteração 479
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1



PE652.310v01-00 138/142 AM\1205199PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea a) Suprimido

Or. it

Alteração 480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

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

Or. en

Alteração 481
Andrea Caroppo

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea b) Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea b)

1.2 Identificação dos territórios que 
deverão ser os mais afetados e justificação 
para essa seleção, com a estimativa 
correspondente dos efeitos económicos e 
no emprego com base na versão mais 
recente do PNEC.

Or. it

Alteração482

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 com 
impacto neutro no clima, em conformidade 
com os objetivos dos 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
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Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

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, setores e 
comunidades mais afetados e justificar esta 
escolha com a correspondente estimativa 
dos impactos económicos e laborais, com 
base no esboço previsto em 1.1.

Or. en

Alteração 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.1 – parte introdutória

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

Or. en

Alteração 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.2 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) – quadro – 
travessão 2
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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, 
incluindo para o bem-estar das 
comunidades locais em causa e para os 
trabalhadores, prestando especial atenção 
ao desemprego de longa duração, à 
pobreza no trabalho e às pessoas à 
procura do primeiro emprego.

Or. en

Alteração  485
Radka Maxová

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – subponto 2.4 – Referência: Artigo 7 – n.º 2 – alínea h) e Referência: 
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i) – quadros

Texto da Comissão Alteração

Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea h) Suprimido
Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos produtivos que não sejam 
PME:
- 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
Referência: Artigo 7.º, n.º 2, alínea i)
Preencher apenas se for prestado apoio a 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE:
- 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 
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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

Or. en

Alteração 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – subponto 3.1 – quadro – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

- disposições relativas à participação 
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 outras 
partes interessadas, na preparação, 
execução, acompanhamento e avaliação do 
plano territorial de transição justa;

Or. en

Alteração 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – subponto 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).
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Or. en

Alteração 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – subponto 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).

Or. en


