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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută propunerea de creare a unui mecanism de împrumut pentru 
sectorul public, astfel cum se prevede în propunere. Sectorul public ocupă un loc deosebit în 
procesul de promovare a tranziției către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere 
climatic. Trebuie menționat faptul că elementele acesteia, precum investițiile sociale, 
recultivarea terenurilor și reducerea sărăciei energetice, reprezintă o valoare ce depășește 
câștigurile financiare pe termen scurt, ceea ce impune un tratament deosebit. Una dintre 
sarcinile principale ale sectorului public este să intervină atunci când piața nu mai 
funcționează corect. 

Trebuie acordată o atenție deosebită regiunilor care depind puternic, în mod tradițional, de 
extracția cărbunelui. Regiunile de extracție a cărbunelui au comunități puternic înrădăcinate și 
interdependente. Cărbunele este un factor economic considerabil, asigurând 230 000 de locuri 
de muncă în mine și centrale electrice în 31 de regiuni din 11 state membre. Închiderea 
minelor reprezintă pentru aceste regiuni o tulburare considerabilă pentru societate. Având în 
vedere sloganul mult repetat „nimeni să nu rămână în urmă”, raportoarea pentru aviz este 
ferm convinsă că cetățenii care locuiesc în aceste zone merită o atenție specială.

Raportoarea pentru aviz consideră că instrumentul de împrumut pentru sectorul public trebuie 
să fie foarte flexibil și să permită finanțarea unei game largi de investiții care să răspundă 
provocărilor sociale, de mediu, economice și de securitate energetică. Dispozițiile 
regulamentului trebuie să ia în considerare faptul că statele membre și regiunile acestora au 
puncte de plecare diferite în procesul de transformare și trebuie, prin urmare, să prevadă 
finanțarea unor tehnologii de tranziție rentabile. 

Raportoarea pentru aviz propune o serie de amendamente importante, al căror scop principal 
este clarificarea dispozițiilor din text.

În primul rând, a fost precizată definiția de beneficiar. Termenul de „entitate juridică din 
sectorul public” înseamnă atât o entitate înființată ca un organism de drept public, cât și o 
entitate înființată ca un organism de drept privat însărcinat cu îndeplinirea unui serviciu 
public. Această definiție pare să excludă întreprinderile care nu sunt, în mod formal, entități 
din sectorul public, dar care îndeplinesc sarcini publice importante precum gestionarea 
deșeurilor, reciclarea, iluminatul public etc. Raportoarea pentru aviz consideră că excluderea 
acestor întreprinderi nu este justificată și ar împiedica realizarea unor proiecte vitale de interes 
public, propunând modificări corespunzătoare. Întrucât în legislațiile naționale nu există o 
definiție și o înțelegere uniformă a noțiunii de „serviciu public”, s-a stabilit clar că faptul 
participării la in PPP împreună cu un organism public trebuie să constituie un serviciu public. 
Astfel a fost soluționată o ambiguitate, și anume faptul dacă entitatea privată trebuie să 
îndeplinească un serviciu public în general, adică înainte de a adera la PPP și în afara acestuia, 
sau dacă, dimpotrivă, participarea la un PPP împreună cu un organism public constituie 
serviciul public respectiv. 

În al doilea rând, raportoarea pentru aviz a accentuat necesitatea acoperirii de către mecanism 
a unei game largi de investiții. Vor trebui abordate nevoile mai generale de dezvoltare care 
rezultă în urma procesului de tranziție și care trebuie detaliate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.  Pentru a promova activități economice noi, care să le înlocuiască pe cele 
eliminate treptat ca rezultat al politicilor ambițioase ale UE pentru protecția climei, și pentru a 
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spori diversificarea economică a teritoriilor afectate, mecanismul ar trebui să vizeze o gamă 
de investiții mai largă comparativ cu primul pilon. Gama mai largă de investiții eligibile ar 
trebui să reflecte nevoile specifice ale regiunilor afectate, care sunt exprimate în planurile lor 
teritoriale pentru o tranziție justă, de exemplu în domeniile transporturilor, gestionării 
deșeurilor, iluminatului public, termoficării, distribuirii și transportului de energie. Ar trebui 
incluse aici investițiile în gazele naturale ca un factor favorizant al surselor regenerabile de 
energie și ca o modalitate eficientă și abordabilă ca preț de înlocuire a combustibililor mai 
poluanți, ceea ce le oferă economiilor soluții cu emisii scăzute și asigură un control asupra 
costurilor aferente tranziției.  

În al treilea rând, raportoarea pentru aviz consideră că direcțiile în care evoluează politicile 
UE, convenite de toate statele membre, nu trebuie să fie stabilite de părți terțe, ceea ce 
înseamnă că dispozițiile acestui regulament trebuie să prevaleze în fața politicilor de 
împrumut ale partenerilor financiari, inclusiv ale BEI. Având în vedere diversitatea politicilor 
de împrumut ale instituțiilor financiare, care exclud adesea anumite tipuri de investiții, este 
important să se asigure faptul că facilitatea are acorduri administrative cu diferiți parteneri 
financiari, inclusiv cu băncile naționale, astfel încât să fie finanțate investiții publice necesare 
într-o gamă largă de sectoare, prevăzute de planurile teritoriale pentru o tranziție justă ale 
statelor membre. Un catalog deschis al partenerilor de finanțare va permite o utilizare mai 
largă a instrumentului în statele membre și va corespunde politicii actuale a Comisiei, care 
prevede posibilitatea implicării băncilor naționale pentru dezvoltare în implementarea 
instrumentelor financiare gestionate direct de Comisie.

În al patrulea rând, raportoarea pentru aviz consideră că proiectele beneficiare ar trebui să fie 
eligibile pentru sprijin și din partea altor programe ale Uniunii. Dacă este eliminată această 
posibilitate, ar putea să nu se realizeze nivelul de absorbție preconizat în regiunile mai puțin 
dezvoltate, din cauza dificultăților de cofinanțare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 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 

(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 de a atinge 
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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.

țintele Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030 și de a realiza 
neutralitatea climatică în Uniune până în 
2050 într-un mod eficient, echitabil și 
solidar și ținând seama de cadrul global 
stabilit prin Acordul de la Paris, Pactul 
verde european a anunțat un Mecanism 
pentru o tranziție justă, care oferă 
mijloacele necesare pentru a face față 
provocărilor tranziției 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)0640. 9 COM(2019)0640.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru ca obiectivele climatice ale 
Uniunii să fie atinse, trebuie tratată nu 
numai problema ritmurilor diferite cu 
care tranziția va avea loc în Uniune în 
ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei, ci și riscul aprofundării 
decalajelor socioeconomice dintre regiuni 
și al nemulțumirii grupurilor sociale 
potențial prejudiciate. Este extrem de 
important ca eforturile să se axeze pe 
transformarea și revitalizarea economiei 
teritoriilor vizate, de exemplu regiunile 
miniere, în loc să ne bazăm pe mobilitatea 
lucrătorilor, ceea ce poate duce la 
depopularea și stagnarea unor regiuni 
întregi. În scopul de a menține coerența 
între obiectivele tranziției și prioritățile și 
obiectivele Uniunii, cum ar fi stimularea 
creării de locuri de muncă, reducerea 
sărăciei și a inegalității, ar trebui să se 
acorde un sprijin eficace pentru a 
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diversifica economiile locale prin investiții 
solide și a crea locuri de muncă durabile 
pentru a garanta că lucrătorii angajați în 
sectoarele afectate de tranziție vor fi 
reintegrați pe piața locală a forței de 
muncă. 

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 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

(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, 
comunitățile și sectoarele cele mai afectate 
de tranziție din cauza dependenței lor de 
combustibilii fosili, inclusiv de cărbune, 
turbă și șisturi bituminoase sau de procese 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră, și din cauza structurii forței 
lor de muncă, dar care au o capacitate mai 
redusă de finanțare a investițiilor 
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 
și o facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, în cadrul căreia se vor mobiliza 
investiții suplimentare pentru regiunile 
vizate.

__________________ __________________
10 COM(2020)0021. 10 COM(2020)0021.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sectorul public ocupă un loc 
deosebit în procesul de promovare a 
tranziției către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic. 
Trebuie menționat faptul că elementele 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic, precum sursele regenerabile de 
energie și extinderea sferei tehnologiilor 
cu emisii de carbon reduse, inovațiile 
transsectoriale sau investițiile sociale, 
reprezintă o valoare ce depășește 
câștigurile financiare pe termen scurt, 
impunând astfel un tratament deosebit. 
Una dintre sarcinile principale ale 
sectorului public este să intervină atunci 
când piața nu mai funcționează corect.

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) 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 
aprobate de Comisie. Activitățile care pot 
beneficia de sprijin trebuie să fie în 
concordanță și în complementaritate cu 
cele sprijinite în cadrul celorlalți doi piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5
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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 
recurge la taxonomia UE privind 
activitățile economice sustenabile.

(5) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, facilitatea ar trebui să acopere o 
gamă mai largă de investiții comparativ cu 
primul pilier, cu condiția ca acestea să 
contribuie la satisfacerea necesităților în 
materie de dezvoltare socială, economică, 
de mediu, privind securitatea energetică 
sau forța de muncă în contextul tranziției 
către obiectivele Uniunii în domeniul 
climei și energiei pentru 2030 și către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, conform descrierii 
din planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă. Această tranziție are ca scop 
decuplarea de consumul de resurse și 
eliminarea emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră, precum și a altor efecte negative 
asupra sănătății umane și a mediului 
legate, printre altele, de deteriorarea 
biodiversității și a ecosistemelor, de un 
consum excesiv de resurse sau de 
poluarea chimică. Mecanismele de sprijin 
ar trebui să evite creșterea în continuare a 
disparităților economice dintre regiunile 
Uniunii și ar trebui să se concentreze pe 
întărirea coeziunii sociale în rândul 
tuturor cetățenilor Uniunii. În categoriile 
de investiții sprijinite se pot încadra 
infrastructurile energetice și de transport, 
sistemele de termoficare, mobilitatea verde 
și sustenabilă, gestionarea inteligentă a 
deșeurilor, energia curată și cu emisii 
scăzute de carbon și măsurile de eficiență 
energetică, inclusiv renovarea și 
transformarea clădirilor, investițiile în 
activitățile de cercetare și inovare, 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară, infrastructura ecologică urbană, 
protecția patrimoniului cultural și istoric, 
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 
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față dezastrelor. Investițiile ar putea, de 
asemenea, să acopere restaurarea și 
decontaminarea terenurilor, cu excepția 
cazului în care acestea intră sub incidența 
răspunderii pentru daune aduse mediului, 
în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” menționat la articolul 191 din 
TFUE. 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, de mediu și de 
securitate energetică care rezultă din 
adaptarea la tranziția climatică, precum și 
pentru a asigura oportunități de locuri de 
muncă pe termen lung pentru lucrătorii 
afectați de restructurarea economică. 
Pentru a contribui la identificarea 
investițiilor cu un impact pozitiv 
semnificativ asupra mediului, eligibile în 
cadrul facilității, se poate recurge la 
taxonomia UE privind activitățile 
economice sustenabile.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Proiectele care vizează gazele 
naturale ar trebui să fie eligibile pentru 
sprijin, cu condiția ca astfel de investiții 
să fie utilizate ca punte tehnologică de 
înlocuire a cărbunelui, lignitului, turbei, 
șistului bituminos, până când alte 
tehnologii inovatoare și cu emisii zero vor 
fi utilizate integral și într-o măsură 
suficientă pentru a asigura continuitatea 



PE655.710v02-00 10/25 AD\1212698RO.docx

RO

aprovizionării cu energie, securitatea 
energetică și accesul la energie la prețuri 
abordabile, precum și să demonstreze că 
oferă reduceri semnificative ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră și permit un grad 
mai mare de utilizare a gazelor din surse 
regenerabile. Aceste investiții ar trebui să 
fie necesare pentru punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă stabilite în conformitate cu articolul 
7 [FTJ] și să demonstreze coerența cu 
obiectivul Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pentru a evita deprecierea 
activelor și a garanta că fondurile publice 
sunt utilizate în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor, proiectele 
beneficiare ar trebui să aibă un impact 
verde, de durată și sustenabil și să 
contribuie la realizarea neutralității 
climatice până în 2050.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Tranziția către neutralitatea 
climatică prezintă, de asemenea, noi 
oportunități economice. Tranziția către o 
economie bazată pe surse regenerabile de 
energie are un potențial semnificativ de 
creare de locuri de muncă, care, dacă este 
valorificat în mod corespunzător, ar putea 
conduce, în cele din urmă, la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă 



AD\1212698RO.docx 11/25 PE655.710v02-00

RO

din teritoriile care, în prezent, depind de 
combustibilii fosili. Trecerea la energia 
din surse regenerabile poate permite 
comunităților locale să devină participanți 
activi la tranziția energetică și proprietari 
ai acesteia și să treacă de la modelul cu o 
industrie unică la cel cu industrii 
multiple. În special, reconversia fostelor 
exploatări miniere în unități de producere 
și de stocare a energiei din surse 
regenerabile și construirea unei 
infrastructuri de energie din surse 
regenerabile în aceste locuri sau în zonele 
învecinate pot asigura locuri de muncă 
verzi pentru comunități. În plus, această 
reconversie poate să contribuie la 
securitatea energetică și la reziliență, pe 
baza unui model de sistem energetic 
descentralizat.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Investițiile eligibile care vizează în 
special eficiența energetică, gestionarea 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și gestionarea apelor reziduale 
ar putea fi realizate cu succes prin 
intermediul proiectelor de tipul public-
privat (PPP). Prin urmare, facilitatea 
trebuie să includă și PPP. O entitate 
privată, indiferent de faptul dacă face 
parte sau nu din sectorul public, care 
participă la un PPP pe termen lung 
împreună cu un organism public în 
cadrul realizării unui proiect care 
îndeplinește criteriile prevăzute de 
prezentul regulament ar trebui să fie 
eligibilă pentru sprijin din partea 
facilității. Faptul participării la un PPP 
împreună cu un organism public ar trebui 
să constituie o misiune de serviciu public.
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Amendamentul 11

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 
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.

(14) In cazul în care cererea depășește 
resursele de finanțare din cadrul 
alocărilor naționale, 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 
capacitatea proiectului de a îndeplini 
obiectivele și nevoile de dezvoltare 
descrise în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, de obiectivul general de 
promovare a convergenței regionale și 
teritoriale, precum și de impactul general 
asupra pieței de muncă regionale și de 
importanța componentei de grant pentru 
viabilitatea proiectului. Prin urmare, 
sprijinul Uniunii instituit prin prezentul 
regulament trebui pus doar la dispoziția 
statelor membre care au adoptat cel puțin 
un plan teritorial pentru o tranziție justă. 
Programul de lucru și cererile de propuneri 
vor ține seama, de asemenea, de planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă prezentate 
de statele membre, pentru a asigura 
coerența și consecvența între diferiții piloni 
ai mecanismului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Având în vedere cuantumul relativ 
scăzut al componentei de grant, unele 
proiecte ar putea să aibă venituri proprii 
insuficiente și, prin urmare, sprijinul din 
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partea facilității nu va fi suficient. De 
aceea, nivelul de absorbție preconizat ar 
putea să nu se realizeze în regiunile mai 
puțin dezvoltate, deoarece veniturile 
scăzute din sectorul public din aceste 
regiuni ar putea cauza dificultăți de 
cofinanțare. Prin urmare, proiectele 
eligibile ar putea să combine sprijinul 
acordat în cadrul altor programe ale 
Uniunii.

Amendamentul 13

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 
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,

(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 
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 aduc beneficii teritoriilor 
cel mai grav afectate de tranziția climatică 
și energetică, dar care nu generează 
suficiente fluxuri de venituri proprii și care 
nu ar fi finanțate de promotorul 
proiectului în același interval de timp sau 
în aceeași măsură fără elementul de 
sprijin sub formă de grant acordat de la 
bugetul Uniunii 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,
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Facilitatea oferă sprijin teritoriilor Uniunii 
care se confruntă cu provocări sociale, de 
mediu, economice și de securitate 
energetică grave rezultate din procesul de 
tranziție către obiectivele Uniunii în 
materie de climă și energie pentru 2030 și 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „beneficiar”: o entitate juridică din 
sectorul public stabilită într-un stat 
membru ca organism de drept public sau 
organism de drept privat căruia i-a fost 
încredințată o misiune de serviciu public, 
cu care a fost semnat un acord de grant în 
cadrul facilității;

2. „beneficiar”: o entitate juridică 
stabilită într-un stat membru ca organism 
de drept public sau ca organism de drept 
privat căruia i-a fost încredințată realizarea 
unui parteneriat de tip public-privat 
(PPP) sau o altă misiune de serviciu 
public, cu care a fost semnat un acord de 
grant în cadrul facilității;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „parteneri financiari”: BEI, alte 
instituții financiare internaționale, bănci de 
promovare naționale și instituții financiare, 
cu care Comisia semnează un acord 
administrativ de cooperare în cadrul 

3. „parteneri financiari”: BEI, alte 
instituții financiare internaționale, bănci de 
promovare naționale și regionale și 
instituții financiare, cu care Comisia 
semnează un acord administrativ de 
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facilității; „proiect”: cooperare în cadrul facilității;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „adiționalitate”: sprijinul acordat 
pentru proiecte care nu generează un flux 
suficient de venituri proprii și care nu s-ar 
finanța fără sprijinul oferit sub formă de 
subvenții de la bugetul Uniunii și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
generale prevăzute la articolul 3.

Amendamentul 18

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 aborda provocările 
socioeconomice grave și oportunitățile 
care decurg din procesul de tranziție către 
obiectivul Uniunii în materie de climă și 
energie pentru 2030 și către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, răspunzând nevoii 
de a consolida competitivitatea, 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].

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
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.

2. Facilitatea are ca obiectiv specific 
creșterea investițiilor din sectorul public, 
care vin în sprijinul acțiunilor și soluțiilor 
ce urmăresc o tranziție energetică justă, 
eficientă și necostisitoare și în sprijinul 
nevoilor de dezvoltare ale regiunilor 
identificate în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, prin facilitarea finanțării 
proiectelor care sunt în concordanță cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei, 
asigură locuri de muncă sustenabile pe 
termen lung dar 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.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament urmărește, de 
asemenea, să ofere sprijin consultativ 
pentru pregătirea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a proiectelor eligibile, în cazul în 
care este necesar. Acest sprijin consultativ 
este furnizat în conformitate cu normele și 
metodele de punere în aplicare pentru 
Platforma de consiliere InvestEU instituită 
prin articolul [20] din Regulamentul 
[Regulamentul privind InvestEU].

3. În vederea realizării obiectivului 
specific menționat la alineatul (2), 
prezentul regulament urmărește, de 
asemenea, să ofere sprijin consultativ 
pentru evaluarea eligibilității, pregătirea, 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
proiectelor, în cazul în care este necesar. 
Acest sprijin consultativ este furnizat în 
conformitate cu normele și metodele de 
punere în aplicare pentru Platforma de 
consiliere InvestEU instituită prin 
articolul [20] din Regulamentul 
[Regulamentul privind InvestEU].

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a
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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, privind forța de 
muncă, de mediu sau de securitate 
energetică grave care decurg din tranziția 
către obiectivele Uniunii în materie de 
climă și energie pentru 2030 și către o 
economie neutră climatic până în 2050 și 
aduc beneficii teritoriilor identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă, 
chiar dacă nu se află pe teritoriile 
respective;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectele nu beneficiază de sprijin 
în cadrul altor programe ale Uniunii;

eliminat

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele care vizează gazele naturale ar 
trebui să fie considerate eligibile, cu 
condiția ca astfel de investiții să fie 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă, stabilite în conformitate cu articolul 
7 [JTF] și în situațiile următoare 
justificate în mod corespunzător:
(a) investițiile au loc în teritorii care se 
confruntă cu provocări deosebit de grave 
în ceea ce privește tranziția energetică, 
din cauza dependenței înalte a acestora de 
combustibili fosili solizi, cum ar fi 
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regiunile cu o mare pondere de sisteme de 
termoficare centralizată pe bază de 
combustibili fosili solizi;
(b) investițiile contribuie la obiectivele de 
mediu ale Uniunii privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, prin accelerarea eliminării 
cărbunelui, lignitului, turbei sau șisturilor 
bituminoase;
(c) investițiile sunt în concordanță cu 
legislația și obiectivele Uniunii în materie 
de energie și climă, precum și cu 
planurile energetice și climatice naționale 
și au un caracter tranzitoriu;
(d) a fost efectuată o evaluare prealabilă a 
utilizării surselor exclusiv regenerabile de 
energie;
(e) înlocuirea infrastructurii energetice 
bazate pe combustibili fosili solizi și cu 
emisii mari de dioxid de carbon generează 
reduceri semnificative ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră și ale poluării 
atmosferice și sporește eficiența 
energetică;
(f) activitățile sprijinite contribuie la 
reducerea sărăciei energetice;
(g) activitățile sprijinite nu împiedică 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie în teritoriile în cauză și sunt 
compatibile și în sinergie cu o utilizare 
viitoare a surselor regenerabile de 
energie.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la 
articolul 197 din Regulamentul financiar, 
numai entitățile juridice din sectorul public 
stabilite într-un stat membru ca organism 
de drept public sau ca organism de drept 

Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la 
articolul 197 din Regulamentul financiar, 
numai entitățile juridice stabilite într-un 
stat membru ca organism de drept public 
sau ca organism de drept privat căruia i-a 
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privat căruia i-a fost încredințată o misiune 
de serviciu public sunt eligibile pentru a 
solicita finanțare în calitate de beneficiari 
potențiali în temeiul prezentului 
regulament.

fost încredințată realizarea unui PPP sau 
o altă misiune de serviciu public sunt 
eligibile pentru a solicita finanțare ca 
beneficiari potențiali în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 20 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

2. Valoarea subvenției nu depășește 
15 % din valoarea împrumutului acordat de 
partenerul financiar în cadrul prezentei 
facilități. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor care 
nu depășește 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-27, în conformitate cu articolul [102 
alineatul (2)] din Regulamentul [noul 
RDC], valoarea grantului nu trebuie să 
depășească 25 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar. Pentru proiectele situate în 
teritorii din cadrul unor regiuni de nivel 
NUTS 2 cu un PIB pe cap de locuitor ce 
reprezintă 75 %-100 % din PIB-ul mediu 
al UE-27, în conformitate cu articolul 
[102 alineatul (2)] din Regulamentul 
[noul RDC], care au fost clasificate drept 
regiuni mai puțin dezvoltate în perioada 
de programare 2014-2020, valoarea 
grantului nu depășește 25 % din valoarea 
împrumutului acordat de partenerul 
financiar.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 

1. Pe lângă motivele indicate la 
articolul 131 alineatul (4) din 
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Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat dacă, în termen de doi ani de la 
data semnării acordului de grant, contractul 
de lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.

Regulamentul financiar și după consultarea 
partenerului financiar, valoarea grantului 
poate fi redusă sau acordul de grant poate 
fi reziliat dacă, în termen de trei ani de la 
data semnării acordului de grant, contractul 
de lucrări, de bunuri sau de servicii cel mai 
semnificativ din punct de vedere economic 
nu a fost semnat, în cazul în care încheierea 
unui astfel de contract este prevăzută în 
temeiul acordului de grant.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Selectarea altor parteneri financiari, în 

afară de BEI
Comisia stabilește condițiile și procedurile 
de selectare a altor parteneri financiari, în 
afară de BEI. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Partenerii financiari, alții decât BEI, care 
au trecut cu succes de procedura de 
evaluare a pilonilor stabilită la articolul 
154 din Regulamentul financiar sunt 
eligibili pentru punerea în aplicare a 
facilității.
Condițiile de eligibilitate pentru selectarea 
celorlalți parteneri financiari în afară de 
BEI reflectă obiectivele facilității. La 
selectarea partenerilor financiari, 
Comisia ține seama în special de 
capacitatea acestora:
(a) de a maximiza impactul componentei 
de grant acordat de Uniune prin resurse 
proprii;
(b)  de a asigura o diversificare geografică 
adecvată a facilității și de a permite 
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finanțarea proiectelor mai mici;
(c) de a asigura transparența și accesul 
public la informații privind fiecare 
proiect;
(d)  de a asigura că proiectele selectate 
pentru sprijin în cadrul facilității sunt în 
concordanță cu obiectivele facilității, 
precum și cu obiectivele Uniunii în 
materie de climă și energie pentru 2030 și 
de tranziție către o economie neutră 
climatic până în 2050;
(e)  de a integra analiza factorilor de 
mediu, climatici, sociali și de guvernanță 
în selectarea și evaluarea proiectelor.
Comisia publică rezultatele selecției.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 17 în vederea modificării anexei II 
prin modificarea indicatorilor menționați la 
alineatul (1).

3. În cazul în care, în cadrul 
evaluării intermediare menționate la 
articolul 15 alineatul (2), se constată că 
indicatorii din anexa II nu permit 
evaluarea corespunzătoare a facilității, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 17 în 
vederea modificării anexei II prin 
modificarea indicatorilor menționați la 
alineatul (1).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Transparență
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1. Beneficiarii asigură, în interesul 
publicului larg și pentru o reutilizare pe 
scară largă a informațiilor din sectorul 
public și a celor finanțate din fonduri 
publice în întreaga Uniune, transparența 
acțiunilor întreprinse în temeiul acestui 
instrument. Aceștia publică online, în 
formate deschise și prelucrabile automat, 
astfel cum se prevede la articolul 5 
alineatul (1) din Directiva 2019/1024 (CE) 
a Parlamentului European și a 
Consiliului, informații relevante privind 
proiectele finanțate, cum ar fi descrierea 
proiectului, evaluarea impactului, 
rapoartele de evaluare și de audit.
2. Partenerii financiari fac publice 
toate informațiile relevante cu privire la 
fiecare proiect finanțat și pun aceste 
informații la dispoziția publicului pe site-
ul lor de internet, fără a aduce atingere 
normelor Uniunii și normelor naționale 
aplicabile în materie de confidențialitate 
și de secret profesional.
3. Comisia asigură publicarea 
informațiilor privind beneficiarii, în 
conformitate cu articolul 38 din 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2025, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

2. Evaluarea intermediară a facilității 
se efectuează până la 30 iunie 2025, atunci 
când se preconizează că vor fi disponibile 
informații suficiente cu privire la punerea 
în aplicare a facilității. Evaluarea trebuie să 
demonstreze în special modul în care 
sprijinul acordat de Uniune în cadrul 
facilității a contribuit la satisfacerea 
necesităților teritoriilor care pun în aplicare 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă. 
Aceasta analizează, de asemenea, modul 
în care sprijinul din partea Uniunii 
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acordat prin intermediul facilității a 
contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
politicii Uniunii în materie de 
durabilitate, în special a obiectivelor 
Uniunii pentru 2030 în materie de climă 
și energie și de tranziție către o economie 
neutră climatic până în 2050.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Numărul de locuri de muncă 
salvate

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Numărul de noi locuri de muncă 
create

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7c. Impactul asupra PIB-ului 
teritoriului care beneficiază de sprijin
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