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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia 
în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
adoptat o comunicare privind Pactul 
ecologic european9, care stabilea foaia de 
parcurs către o nouă politică de creștere 
sustenabilă pentru Europa, precum și o 
serie de obiective ambițioase pentru 
combaterea schimbărilor climatice și 
protecția mediului. În concordanță cu 
obiectivul realizării țintelor Uniunii în 
materie de climă și de energie pentru 2030 
și a neutralității climatice în Uniune cel 
târziu până în 2050 într-un mod eficient și 
echitabil, astfel cum este prevăzut în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], Pactul ecologic 
european a anunțat un Mecanism pentru o 
tranziție justă, care oferă mijloacele 
necesare pentru a face față provocărilor 
economice, sociale și de mediu ale 
tranziției către o economie circulară, 
neutră climatic, sustenabilă din punctul 
de vedere al mediului și eficientă 
energetic și în utilizarea resurselor, fără a 
lăsa pe nimeni în urmă. Cele mai 
vulnerabile regiuni și persoane sunt și cele 
mai expuse efectelor nocive ale 
schimbărilor climatice și ale degradării 
mediului. În același timp, gestionarea 
tranziției necesită schimbări structurale 
semnificative.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operațiunile de finanțare și de 
investiții ar trebui aliniate la prioritățile 
politice actuale ale Uniunii, precum 
Pactul ecologic european și angajamentul 
asumat în cadrul acestuia de a realiza 
neutralitatea climatică până cel târziu în 
2050, Strategia de conturare a viitorului 
digital al Europei și Pilonul european al 
drepturilor sociale. Aceste operațiuni ar 
trebui să sprijine crearea și păstrarea 
locurilor de muncă de calitate și 
sustenabile și activitățile transfrontaliere 
în cadrul Uniunii, precum și să contribuie 
la tranziția verde și digitală a economiei 
europene.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0021.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul pentru o tranziție justă este 
o componentă esențială a planului de 
redresare al Uniunii și ar trebui să 
rămână o parte-cheie a acestuia și să 
beneficieze de resurse semnificative 
corespunzătoare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Ar trebui să se prevadă o facilitate 
de împrumut pentru sectorul public 
(„facilitatea”). Aceasta constituie cel de al 
treilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă și are rolul de a sprijini 
entitățile din sectorul public în investițiile 
lor. Aceste investiții ar trebui să răspundă 
nevoilor în materie de dezvoltare care 
rezultă din provocările tranziției descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate de Comisie și să fie în 
conformitate cu obiectivul de realizare a 
unei Uniuni neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050. Aceste investiții ar 
trebui, de asemenea, să sprijine 
obiectivele generale ale Pactului ecologic 



PE658.776v01-00 6/28 AD\1214452RO.docx

RO

european, în special principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului1a,și să fie în conformitate cu 
cadrul pentru activități sustenabile 
prevăzut în taxonomia UE stabilită prin 
regulamentul respectiv. Activitățile care 
pot beneficia de sprijin ar trebui să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

_________________
1a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
sustenabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Tulburările economice și sociale 
provocate de criza COVID-19 au redus 
capacitatea de investiții publice și private, 
limitând astfel resursele financiare 
esențiale pentru tranziția către o Uniune 
neutră climatic și eficientă în utilizarea 
resurselor. În acest sens, în cadrul Next 
Generation EU, facilitatea ar trebui să 
contribuie la reducerea acestui decalaj și 
să permită statelor membre să realizeze 
investițiile necesare pentru a favoriza 
realizarea priorităților în materie de 
sustenabilitate pe termen lung ale 
Uniunii.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a spori diversificarea 
economică și modernizarea teritoriilor 
afectate de tranziție, facilitatea ar trebui să 
acopere o gamă largă de investiții, cu 
condiția ca acestea să contribuie la 
satisfacerea necesităților în materie de 
dezvoltare în contextul tranziției către 
obiectivele Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030 și către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, conform descrierii din planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă. În 
categoriile de investiții sprijinite se pot 
încadra tehnologiile care sprijină 
decarbonizarea sectorului energetic și 
transportul ecologic și decarbonizat, 
rețelele de termoficare, mobilitatea verde, 
inteligentă și sustenabilă, investițiile în 
activități de cercetare și inovare, inclusiv 
în universități și în instituțiile publice de 
cercetare, încurajând transferul 
tehnologiilor avansate și gata de a fi 
comercializate, investițiile în digitalizare, 
gestionarea inteligentă a deșeurilor și a 
apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, energia curată și măsurile de 
eficiență energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, sprijinirea 
tranziției către o economie circulară, 
regenerarea și decontaminarea solurilor, 
precum și perfecționarea și recalificarea, 
formarea profesională și infrastructurile 
sociale, inclusiv locuințele sociale. 
Dezvoltarea infrastructurilor poate include, 
de asemenea, soluții care să conducă la o 
reziliență sporită a acestora pentru a face 
față dezastrelor. Ar trebui să se favorizeze 
o abordare cuprinzătoare în materie de 
investiții, în special pentru teritoriile cu 
nevoi importante în contextul tranziției. Ar 
putea fi sprijinite și investițiile în alte 
sectoare dacă sunt în concordanță cu 
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recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
adoptate și dacă reduc costurile 
socioeconomice ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. Prin sprijinirea 
investițiilor care nu generează venituri 
suficiente, facilitatea urmărește să 
furnizeze entităților din sectorul public 
resursele suplimentare necesare pentru a 
face față provocărilor sociale, economice și 
de mediu care rezultă din adaptarea la 
tranziția climatică. Pentru a contribui la 
identificarea investițiilor cu un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului, 
eligibile în cadrul facilității, ar trebui să se 
recurgă la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile și să se 
respecte principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”, menționat în 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Prezentul regulament stabilește o 
listă a investițiilor excluse, care sunt în 
detrimentul obiectivelor prevăzute în 
Acordul de la Paris și în Pactul ecologic 
european și care nu sunt în conformitate 
cu politica de finanțare din domeniul 
energiei a Băncii Europene de Investiții. 
Aceste investiții ar trebui excluse de la 
sprijinul din partea Uniunii oferit prin 
facilitate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Obiectivele facilității ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării sustenabile 
și al promovării, de către Uniune, a 
obiectivului de menținere, protejare și 
îmbunătățire a calității mediului, astfel 
cum este prevăzut la articolul 11 și la 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE, 
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ținând cont de principiul „poluatorul 
plătește” și de angajamentul de a limita 
creșterea temperaturii la 1,5°C față de 
nivelurile preindustriale, astfel cum s-a 
convenit prin Acordul de la Paris.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că punerea în aplicare 
a facilității contribuie la respectarea și 
promovarea egalității dintre bărbați și 
femei, în conformitate cu articolul 8 din 
TFUE. Evaluările au arătat importanța 
luării în considerare, în timp util și în 
mod consecvent, a obiectivelor privind 
egalitatea de gen în toate dimensiunile și 
în toate etapele de pregătire, monitorizare, 
punere în aplicare și evaluare a 
programelor operaționale. Prin urmare, 
este necesar ca evaluările impactului de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în 
buget și monitorizarea rezultatelor din 
perspectiva de gen să fie elemente care să 
facă parte din ciclul de programare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Facilitatea ar urma să ofere sprijin 
sub formă de granturi acordate de Uniune, 
combinate cu împrumuturi acordate de un 
partener financiar. Pachetul financiar al 
componentei de grant, pus în aplicare de 
Comisie prin gestiune directă, ar trebui să 
ia forma unei finanțări care nu este legată 
de costuri, în conformitate cu articolul 125 
din Regulamentul (UE, Euratom) 

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

2018/1046 al Parlamentului European și al 
Consiliului („Regulamentul financiar”)12. 
Această formă de finanțare ar ajuta la 
stimularea promotorilor de proiecte să 
participe și să contribuie la realizarea 
obiectivelor facilității într-un mod eficient 
în raport cu dimensiunea împrumutului. 
Componenta de grant ar urma să fie 
asigurată de Banca Europeană de Investiții 
(„BEI”). Facilitatea poate fi extinsă și la 
alți parteneri financiari care furnizează 
componenta de grant atunci când devin 
disponibile resurse suplimentare pentru 
componenta de grant sau când acest lucru 
este necesar pentru o punere în aplicare 
corectă. În acest caz, ceilalți parteneri 
financiari ar trebui să respecte standarde 
climatice, de mediu, sociale și de 
transparență cel puțin egale cu cele ale 
BEI.

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pentru a se garanta că tuturor 
statelor membre li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de componenta de grant, ar 
trebui să se instituie un mecanism de 
stabilire a cotelor naționale alocate care să 
fie respectate într-o primă etapă, pe baza 
cheii de repartizare propuse în 
Regulamentul privind Fondul pentru o 
tranziție justă. Ar trebui să fie luate în 
considerare nevoile regiunilor mai puțin 
dezvoltate, astfel cum sunt menționate la 
articolul [102 alineatul (2)] din 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
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trebuie să fie furnizate fără a se aloca în 
prealabil cote naționale și pe bază 
concurențială la nivelul Uniunii, 
asigurându-se, în același timp, 
previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități.

regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de 
instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și 
Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul 
frontierelor și vize („Regulamentul 
privind dispozițiile comune”)]. Cu toate 
acestea, pentru a se asigura un compromis 
între realizarea acestui obiectiv și 
necesitatea optimizării impactului 
economic al facilității și a punerii sale în 
aplicare sale, aceste alocări naționale nu 
trebuie stabilite după 31 decembrie 2024. 
Ulterior, resursele rămase disponibile 
pentru componenta de grant ar trebui să fie 
furnizate fără a se aloca în prealabil cote 
naționale și pe bază concurențială la 
nivelul Uniunii, asigurându-se, în același 
timp, previzibilitatea pentru investiții și 
adoptându-se o abordare convergentă la 
nivel regional, bazată pe necesități, 
promovând totodată coeziunea 
economică, socială și teritorială.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Condițiile specifice de eligibilitate 
și criteriile de atribuire ar trebui să fie 
stabilite în programul de lucru și în cererea 
de propuneri. Aceste condiții de 
eligibilitate și criterii de atribuire ar trebui 
să țină seama de relevanța proiectului în 
contextul nevoilor de dezvoltare descrise în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
de obiectivul general de promovare a 
convergenței regionale și teritoriale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului, precum și de 
criteriile de examinare prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852. Prin 
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statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

urmare, sprijinul Uniunii instituit prin 
prezentul regulament ar trebui pus doar la 
dispoziția statelor membre care au adoptat 
cel puțin un plan teritorial pentru o tranziție 
justă. Programul de lucru și cererile de 
propuneri vor ține seama, de asemenea, de 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
prezentate de statele membre, pentru a 
asigura coerența și consecvența între 
diferiții piloni ai mecanismului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Sprijinul pus la dispoziție în cadrul 
acestei facilități ar trebui acordat doar 
proiectelor care respectă taxonomia UE 
stabilită prin Regulamentul (UE) 
2020/852 și principiul de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” menționat în 
regulamentul respectiv, care nu generează 
un flux suficient de venituri proprii care să 
le permită să fie viabile din punct de 
vedere financiar și să fie finanțate exclusiv 
din împrumuturi acordate în condițiile 
pieței și care, prin urmare, nu ar putea fi 
realizate fără sprijinul financiar acordat 
de Uniune în cadrul acestei facilități. 
Veniturile proprii trebuie să corespundă 
veniturilor, cu excepția transferurilor 
bugetare, generate direct de activitățile 
desfășurate de proiect, cum ar fi vânzările, 
comisioanele sau taxele rutiere și 
economiile marginale generate de 
modernizarea activelor existente.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 17

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

(17) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare eficientă a facilității, ar putea fi 
necesar să se ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor, în special în ceea ce 
privește sustenabilitatea și respectarea 
taxonomiei UE stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2020/852. Acest 
sprijin trebuie furnizat prin intermediul 
Platformei de consiliere InvestEU.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a îmbunătăți transparența 
și responsabilitatea în cadrul acestei 
facilități, partenerii financiari ar trebui să 
dezvăluie public toate informațiile 
relevante privind fiecare proiect finanțat, 
iar Comisia ar trebui să facă publice 
avizele pe care le-a emis cu privire la 
fiecare proiect selectat sau finanțat de 
BEI. De asemenea, Comisia ar trebui să 
raporteze anual Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a facilității, în special în ceea ce 
privește rezultatele și impactul acesteia în 
raport cu obiectivele sale și cu indicatorii 
de performanță.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume mobilizarea investițiilor publice 
în teritoriile cel mai grav afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică prin 
abordarea necesităților de dezvoltare 
corespunzătoare, nu poate fi realizat în 

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



AD\1214452RO.docx 15/28 PE658.776v01-00

RO

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

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
și populației acestora care se confruntă cu 
diverse provocări sociale, de mediu și 
economice grave rezultate din procesul de 
tranziție către realizarea obiectivelor 
actualizate ale Uniunii în materie de 
climă și energie, astfel cum sunt stabilite 
în [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], și către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară până în 2050 cel mai târziu.

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1– punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al facilității este 
acela de a răspunde provocărilor 
socioeconomice și de mediu grave care 
decurg din procesul de tranziție către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic, sustenabilă din punctul 
de vedere al mediului, eficientă energetic 
și în utilizarea resurselor și circulară, cel 
târziu până în 2050, în beneficiul 
teritoriilor Uniunii identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, elaborate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul 
[Regulamentul privind FTJ], și de a 
contribui la obiectivele Pactului ecologic 
european, în special la obiectivul 
realizării economiei neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul nevoilor de dezvoltare 
ale regiunilor identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, prin 
facilitarea finanțării proiectelor care sunt 
în concordanță cu politicile Uniunii, în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
angajamentul său de realizare a 
neutralității climatice cel târziu până în 
2050, care nu generează un flux suficient 
de venituri proprii și care nu ar putea fi 
realizate fără sprijinul sub formă de grant 
acordat de la bugetul Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În cazul granturilor acordate în 
cadrul cererilor de propuneri lansate 
începând cu 1 ianuarie 2025, sprijinul 
acordat de Uniune proiectelor eligibile este 
furnizat fără nicio cotă națională alocată în 
prealabil și pe bază concurențială la nivelul 
Uniunii, până la epuizarea resurselor 
rămase. În acordarea acestor granturi se 
ține seama de necesitatea de a asigura 
previzibilitatea investițiilor și de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și se acordă atenție deosebită regiunilor 
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mai puțin dezvoltate, astfel cum sunt 
menționate la articolul [102 alineatul (2)] 
din [Regulamentul (UE) 2020/XXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, și de 
instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și 
Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul 
frontierelor și vize („Regulamentul 
privind dispozițiile comune”)].

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act delegat, în conformitate cu 
articolul 17, o decizie de stabilire a cotelor 
ce revin fiecărui stat membru rezultate în 
urma aplicării metodologiei prevăzute în 
anexa I la Regulamentul [Regulamentul 
privind FTJ] sub forma unor procente din 
totalul resurselor disponibile. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Accesul la facilitate este 
condiționat de adoptarea unui obiectiv 
național în vederea realizării neutralității 
climatice cel târziu până în 2050. Pentru 
statele membre care nu s-au angajat încă 
față de un obiectiv național de 
neutralitate climatică, se eliberează numai 
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50 % din alocarea lor națională, iar restul 
de 50 % va fi pus la dispoziție după 
adoptarea acestui obiectiv.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) proiectele au un impact măsurabil 
în ceea ce privește abordarea provocărilor 
sociale, economice sau de mediu grave 
care decurg din procesul de tranziție către 
realizarea obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în materie de climă și de energie, 
astfel cum sunt stabilite în [Regulamentul 
(UE) 2020/XXX de instituire a unui cadru 
pentru atingerea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 - „Legea europeană a climei”], 
și către o economie a Uniunii neutră 
climatic, sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului, eficientă energetic și 
în utilizarea resurselor și circulară, până 
în 2050 cel târziu , și contribuie la 
obiectivele și nevoile teritoriilor 
beneficiare, identificate în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, chiar 
dacă nu se află pe teritoriile respective; 

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiectele sunt în concordanță cu 
criteriile tehnice de examinare stabilite 
prin Regulamentul (UE) 2020/852;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele activități sunt excluse de la 
sprijinul din partea Uniunii în cadrul 
acestei facilități:
(a) investiții care nu sunt în 
concordanță cu politica BEI de finanțare 
în domeniul energiei;
(b) proiecte care nu corespund 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
mediu sau care sunt incompatibile cu 
principiul de „a nu aduce prejudicii 
semnificative” prevăzut la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852; 
(c) activități excluse în temeiul 
articolului [5] din Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a Fondului pentru 
o tranziție justă („Regulamentul FTJ”).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Facilitatea este pusă în aplicare prin 
programe de lucru. Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 17 
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financiar. Programele de lucru stabilesc 
cotele naționale de resurse, inclusiv 
eventualele resurse suplimentare, pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

pentru a stabili programe de lucru. 
Programele de lucru specifică criteriile și 
condițiile pentru selecția și ierarhizarea 
proiectelor în funcție de priorități, ținând 
cont de criteriile relevante de examinare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/852, 
de capacitatea proiectului de a răspunde 
obiectivelor și nevoilor identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, de contribuția la tranziția către o 
economie a Uniunii circulară, neutră din 
punct de vedere climatic, sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului, eficientă 
energetic și în utilizarea resurselor, cel 
târziu până în 2050, de obiectivul general 
de promovare a convergenței regionale și 
teritoriale și de contribuția grantului la 
viabilitatea proiectelor. Programele de 
lucru stabilesc cotele naționale de resurse, 
inclusiv eventualele resurse suplimentare, 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 6 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 17, privind 
stabilirea programelor de lucru anuale. 
Programele de lucru respective stabilesc 
cererile de propuneri, inclusiv 
posibilitatea angajării tuturor cotelor 
naționale până la 31 decembrie 2024.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 13a
Selectarea altor parteneri financiari în 

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

Justificare

Se adaugă litera (a) privind standardele BEI, comparativ cu lista din proiectul de raport.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori-
cheie de performanță și de sustenabilitate 
pentru monitorizarea punerii în aplicare și 
a progreselor facilității în direcția 
îndeplinirii obiectivelor de neutralitate 
climatică și a altor obiective de mediu ale 
Uniunii, pentru respectarea principiului 
de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852 și a obiectivelor prevăzute la 
articolul 3.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Sistemul de raportare cu privire la 
performanță asigură faptul că datele 
referitoare la indicatorii-cheie de 
performanță și sustenabilitate menționați 
la alineatul (1) sunt colectate în mod 
eficient, eficace, fiabil, independent și la 
timp. În cooperare cu partenerii financiari, 
beneficiarii furnizează Comisiei datele 
referitoare la acești indicatori.
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia raportează anual cu 
privire la implementarea facilității, în 
conformitate cu articolul 250 din 
Regulamentul financiar. Respectivul 
raport furnizează informații privind 
rezultatele și impactul facilității în raport 
cu obiectivele și indicatorii săi de 
performanță, în special privind 
contribuția sa la atingerea obiectivelor 
financiare și de investiții ale Uniunii 
privind integrarea chestiunilor climatice 
și de mediu care răspund nevoilor 
tranziției. În acest scop, partenerii 
financiari și beneficiarii furnizează anual 
toate informațiile și datele necesare.
Atât evaluarea intermediară, cât și cea 
finală analizează totodată contribuția la 
atingerea obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în materie de climă și de energie 
pentru 2030, astfel cum sunt stabilite în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)], și contribuția la 
atingerea obiectivului național în direcția 
neutralității climatice până în 2050.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Auditurile cu privire la utilizarea 
sprijinului acordat de Uniune în cadrul 
facilității, efectuate de persoane sau 
entități, inclusiv de alte persoane și entități 
decât cele mandatate de instituțiile sau 
organismele Uniunii, constituie baza 

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

asigurării globale prevăzute la articolul 127 
din Regulamentul financiar și asigură 
respectarea taxonomiei UE stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2020/852 și a 
principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” menționat în regulamentul 
respectiv.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Comisia publică toate avizele emise cu 
privire la proiectele selectate sau finanțate 
în cadrul acestei facilități, de îndată ce le 
prezintă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 19 din Statutul BEI.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – subpunctul 6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

6.4 Sprijin direct pentru tranziția 
climatică, decarbonizare, în special sprijin 
pentru energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică, și pentru alte 
obiective de mediu

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Numărul de locuri de muncă nou 
create
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Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Efectul asupra PIB-ului 
teritoriului sprijinit
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