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Amendamentul 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf, 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (1) și articolul 194 alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 53
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf, 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (1) și articolul 194 alineatul (2),

Or. en

Justificare

TFEU Article TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives 
under TFEU Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF 
also includes actions relating to the environmental objectives, such as investment in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 
4(2g). The JTF also supports regions to address the social and economic impacts of the 
transition towards a climate-neutral economy, including actions within the scope of support 
that promote the deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency 
(Article 4 2(g)), therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.
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Amendamentul 54
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris, în special obiectivul de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5°C 
peste nivelurile preindustriale, precum și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite prin 
concentrarea finanțării Uniunii asupra 
obiectivelor ecologice. Prezentul 
regulament pune în aplicare una dintre 
prioritățile stabilite în Comunicarea privind 
Pactul ecologic european („Pactul ecologic 
european”) și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă, oferind 
finanțare specifică în cadrul Mecanismului 
pentru o tranziție justă în contextul politicii 
de coeziune pentru a aborda provocările și 
oportunitățile economice și sociale ale 
tranziției către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic, 
durabilă din punctul de vedere al 
mediului, bazată în totalitate pe surse 
regenerabile de energie, foarte eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și al energiei, care este relativ 
decuplată de la consumul de resurse, în 
care nu există emisii nete de gaze cu efect 
de seră și nici alte 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.
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11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Amendamentul 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en



PE652.409v01-00 6/180 AM\1205744RO.docx

RO

Amendamentul 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii și necesită 
o alocare suplimentară substanțială din 
bugetul Uniunii. La data de 12 decembrie 
2019, Consiliul European a aprobat 
obiectivul de a realiza o Uniune neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. Totuși, izbucnirea pandemiei de 
COVID-19 la începutul anului 2020 a 
avut un impact profund asupra 
economiilor europene și mondiale și este 
necesară sporirea investițiilor planificate 
pentru a realiza obiectivele de neutralitate 
climatică. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu și lung, nu 
toate regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
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obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială. Acest dezechilibru ar trebui 
să se reflecte în alocarea echitabilă a 
resurselor către statele membre și 
regiunile afectate, care au nevoie de 
sprijin financiar adecvat pentru a asigura 
o tranziție justă reală și a evita impactul 
socioeconomic negativ asupra industriilor 
și lucrătorilor. FTJ ar trebui să abordeze 
regiunile cele mai vulnerabile și lucrătorii 
afectați de tranziția socioeconomică și să 
împiedice accentuarea sărăciei energetice.

Or. en

Amendamentul 57
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tranziția către o economie 
circulară, durabilă din punctul de vedere 
al mediului, bazată în totalitate pe surse 
regenerabile de energie și neutră din punct 
de vedere climatic constituie unul dintre 
cele mai importante obiective de politică 
ale Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a aprobat obiectivul de 
a realiza o Uniune neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. În ianuarie 2020, Parlamentul 
European a solicitat măsuri urgente 
pentru a aborda schimbările climatice și 
provocările legate de mediu și a sprijinit 
angajamentul de a transforma Uniunea 
într-o societate mai sănătoasă, 
sustenabilă, echitabilă, justă și prosperă, 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră. La 17 aprilie 2020, Parlamentul a 
subliniat, de asemenea, că la baza 
măsurilor politice de combatere a 
pandemiei de COVID-19 și a 
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situație creează nu doar riscul unei 
tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

consecințelor acesteia ar trebui să stea 
obiectivul neutralității climatice și că 
Pactul ecologic ar trebui să se afle în 
centrul redresării și reconstrucției 
economiei europene. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care, în prezent, se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație nu numai că poate 
periclita tranziția în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci poate duce și la disparități tot 
mai mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

Or. en

Amendamentul 58
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 

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

mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială. În mod similar, în cadrul 
sistemului economic european există 
diferite sectoare de producție, nu numai 
în regiunile carbonifere, care încă depind 
în mare măsură de combustibilii fosili și, 
prin urmare, de sursele cu un nivel foarte 
ridicat de emisii, care trebuie să fie 
însoțite, în vederea tranziției, de măsuri de 
sprijin adecvate, cum ar fi cele menționate 
în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie 
circulară și neutră din punct de vedere 
climatic constituie unul dintre cele mai 
importante obiective de politică ale 
Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a aprobat obiectivul de 
a realiza o Uniune neutră din punct de 

(2) În acest context de criză sanitară 
și economică fără precedent, legată de 
COVID-19, unul dintre cele mai 
importante obiective de politică ale 
strategiei industriale a statelor membre 
este acela de a sprijini tranziția energetică 
cu măsuri de sprijin financiar și social 
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vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a degradării mediului va aduce 
tuturor beneficii pe termen lung și oferă 
tuturor oportunități și provocări pe termen 
mediu, nu toate regiunile și statele membre 
își încep tranziția de la același nivel sau au 
aceeași capacitate de reacție. Unele state 
membre sunt mai avansate decât altele, iar 
tranziția implică un impact social și 
economic mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație creează nu doar riscul unei 
tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

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

Or. en

Amendamentul 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 

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

schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială. De asemenea, fondul ar 
trebui să ia în considerare teritoriile care 
au depus deja eforturi pentru realizarea 
tranziției și încă nu au finalizat-o.

Or. en

Amendamentul 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 

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

tuturor beneficii pe termen lung și oferă 
tuturor oportunități și provocări pe termen 
mediu, nu toate regiunile și statele membre 
își încep tranziția de la același nivel sau au 
aceeași capacitate de reacție și nu toate au 
aplicat în aceeași măsură politici și 
măsuri pentru facilitarea tranziției. Unele 
state membre sunt mai avansate decât 
altele, iar tranziția implică un impact social 
și economic mai larg pentru regiunile care 
se bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili - în special cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase - sau pe industrii cu 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră. 
Această situație creează nu doar riscul unei 
tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

Or. en

Amendamentul 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 

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

tuturor beneficii pe termen lung și oferă 
oportunități și provocări pe termen mediu, 
nu toate regiunile și statele membre își 
încep tranziția de la același nivel sau au 
aceeași capacitate de reacție. Unele state 
membre sunt mai avansate decât altele, iar 
tranziția energetică implică un impact 
social și economic mai larg pentru 
regiunile care se bazează în mare măsură 
pe combustibili fosili solizi - în special 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
- sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze 
cu efect de seră. Această situație creează 
nu doar riscul unei tranziții la viteze 
variabile în ceea ce privește acțiunile în 
domeniul climei la nivelul Uniunii, ci și 
riscul unor disparități tot mai mari între 
regiuni, dăunătoare pentru obiectivele de 
coeziune socială, economică și teritorială.

Or. en

Amendamentul 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 



PE652.409v01-00 14/180 AM\1205744RO.docx

RO

capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 
special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase - sau pe industrii cu emisii 
ridicate de gaze cu efect de seră ori pe 
industrii ale căror produse sunt afectate 
de tranziția către neutralitatea climatică a 
UE. Această situație creează nu doar riscul 
unei tranziții la viteze variabile în ceea ce 
privește acțiunile în domeniul climei la 
nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități 
tot mai mari între regiuni, dăunătoare 
pentru obiectivele de coeziune socială, 
economică și teritorială.

Or. en

Amendamentul 64
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 

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

tranziția implică un impact social și 
economic mai larg pentru regiunile care se 
bazează în mare măsură pe combustibili 
fosili solizi - în special cărbune, lignit, 
turbă și șisturi bituminoase - sau pe 
industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră. Această situație creează nu doar 
riscul unei tranziții la viteze variabile în 
ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor 
disparități tot mai mari între regiuni, 
dăunătoare pentru obiectivele de coeziune 
socială, economică și teritorială.

Or. en

Amendamentul 65
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară 
și neutră din punct de vedere climatic 
constituie unul dintre cele mai importante 
obiective de politică ale Uniunii. La data 
de 12 decembrie 2019, Consiliul European 
a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a degradării 
mediului va aduce tuturor beneficii pe 
termen lung și oferă tuturor oportunități și 
provocări pe termen mediu, nu toate 
regiunile și statele membre își încep 
tranziția de la același nivel sau au aceeași 
capacitate de reacție. Unele state membre 
sunt mai avansate decât altele, iar tranziția 
implică un impact social și economic mai 
larg pentru regiunile care se bazează în 
mare măsură pe combustibili fosili - în 

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

în special cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase. Această situație creează nu 
doar riscul unei tranziții la viteze variabile 
în ceea ce privește acțiunile în domeniul 
climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor 
disparități tot mai mari între regiuni, 
dăunătoare pentru obiectivele de coeziune 
socială, economică și teritorială, precum și 
riscul de rezistență socială la politicile 
privind schimbările climatice din partea 
grupurilor afectate negativ.

Or. en

Amendamentul 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

acțiunile în domeniul climei și schimbările 
demografice negative la nivelul Uniunii, ci 
și riscul unor disparități tot mai mari între 
regiuni, dăunătoare pentru obiectivele de 
coeziune socială, economică și teritorială.

Or. en

Amendamentul 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice, 
de mediu și sociale încă de la început și să 
utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative. În 
plus, acestea ar trebui să se asigure că 
investițiile sunt canalizate către 
activitățile economice care au cel mai 
mare impact pozitiv asupra mediului și 
care oferă economiilor locale o viziune 
viabilă pe termen lung și perspective de 
ocupare a forței de muncă adaptate 
exigențelor viitorului. Condiționalitățile 
bugetului Uniunii au un rol important în 
această privință.

Or. en

Amendamentul 68
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Aceasta trebuie 
să asigure că dreptul lucrătorilor afectați 
la locuri de muncă decente este respectat 
și trebuie să încerce să realinieze 
competențele acestora la cerințele în 
schimbare ale locurilor de muncă. Prin 
urmare, atât Uniunea, cât și statele membre 
trebuie să țină seama de implicațiile sale 
economice și sociale încă de la început și 
să utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative. 
Bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință.

Or. pt

Amendamentul 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și responsabilă din punct de 
vedere social pentru toți. O tranziție 
climatică și energetică justă nu trebuie să 
lase pe nimeni în urmă și ar trebui să 
creeze condiții pentru a eradica sărăcia 
energetică. Prin urmare, atât Uniunea, cât 
și statele membre trebuie să țină seama de 
implicațiile sale economice și sociale încă 
de la început și să utilizeze toate 
instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Tranziția va 
necesita resurse financiare semnificative 
și, prin urmare, bugetul Uniunii are un rol 
important în această privință.
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Or. en

Amendamentul 70
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 71
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

preveni eventuale consecințe negative. 
Bugetul Uniunii are un rol important în 
această privință.

Or. en

Amendamentul 72
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru ca FTJ să realizeze acest 
obiectiv, este esențial să se crească 
bugetul UE, intensificând rolul acestuia 
în realocarea fondurilor structurale, de 
investiții și de coeziune care se alocă 
pentru o convergență economică și 
socială reală între statele membre, 
precum și a fondurilor pentru sectoarele 
productive și pentru ocuparea forței de 
muncă cu drepturi.

Or. pt

Amendamentul 73
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Instrumentele îmbunătățite ale 
politicii de coeziune și relaxarea bugetară 
a UE sunt esențiale în contextul efectelor 
economice și sociale negative actuale ale 
pandemiei de COVID-19 din statele 
membre; statele membre trebuie să fie 
libere să redirecționeze credite între 
fonduri, elemente de cheltuieli și priorități 
în concordanță cu nevoile lor economice 
și sociale, indiferent de obiectivele de 
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concentrare tematică și de orice 
condiționalitate macroeconomică și/sau 
politică a UE.

Or. pt

Amendamentul 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, conform unor 
scheme de operare și de integrare bine 
definite.

Or. en

Amendamentul 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jens 
Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 

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

pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii până în 2050 prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei, al 
economiei și al obiectivelor sociale, atât la 
nivel național, cât și regional.

Or. en

Amendamentul 76
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Astfel cum se prevede în Pactul 
ecologic european și în Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă, Mecanismul 
pentru o tranziție justă trebuie să vină în 
completarea celorlalte acțiuni din 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027. Acest 
mecanism trebuie să contribuie la 
abordarea consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea 
climatică a Uniunii până în 2050 prin 
punerea la un loc a cheltuielilor bugetare 
ale Uniunii în domeniul climei și al 
obiectivelor sociale la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Redresarea ecologică ar trebui să 
joace un rol important în atenuarea 
efectelor negative ale crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, creând 
oportunități pentru regiunile, industriile și 
IMM-urile afectate și, prin urmare, poate 
avea un rol esențial în ceea ce privește 
planurile de redresare postcriză.

Or. en
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Amendamentul 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Fondul pentru o tranziție justă ar 
trebui să abordeze sărăcia energetică ca o 
chestiune de justiție socială și ar trebui să 
compenseze veniturile grupurilor celor 
mai vulnerabile grupuri din țările care nu 
au rezerve financiare adecvate. Pentru 
definirea acestor măsuri este esențială 
participarea activă a sindicatelor, a 
organizațiilor societății civile și a părților 
interesate relevante, venind în 
completarea guvernelor naționale și 
regionale.

Or. en

Amendamentul 80
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a aborda provocările și 
oportunitățile tranziției energetice, 
investind în activități durabile și oferind 
sprijin pentru cele mai afectate teritorii, 
pentru lucrători și comunități, pentru a le 
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trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

adapta structurile industriale și 
economice. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
facilitarea și sprijinirea procesului de 
tranziție prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale și prin 
consolidarea rezilienței acesteia prin 
sprijin direct pentru activități durabile din 
punctul de vedere al mediului și din punct 
de vedere social. Acest lucru ar compensa 
pierderile preconizate de locuri de muncă 
ca urmare a conversiei sau a stopării 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră, asigurând, în același timp, 
locuri de muncă mai sustenabile și de 
înaltă calitate. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC]. 

Or. en

Amendamentul 81
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a sprijini acțiunile care urmăresc 
asigurarea unei tranziții energetice 
echitabile și eficiente către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și de a 
atenua efectele negative ale tranziției, 
oferind sprijin pentru cele mai afectate 
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atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

teritorii și comunități și pentru lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
realizarea unei tranziții energetice 
echitabile și să atenueze impactul 
tranziției prin finanțarea investițiilor în 
energie cu emisii scăzute și accesibilă ca 
preț, a diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

Or. en

Amendamentul 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați, punând bazele pentru tranziția 
către neutralitatea climatică și creând noi 
oportunități de angajare pentru cei 
afectați de această tranziție. În 
conformitate cu obiectivul specific al FTJ, 
acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la atenuarea 
impactului tranziției prin finanțarea 
diversificării și a modernizării economiei 
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la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

locale și prin atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă. 
Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 83
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați, precum și pentru sectoarele de 
producție ale economiei din toate statele 
membre care, în prezent, au un nivel mai 
ridicat de emisii și care, prin urmare, vor 
fi afectate de tranziție. În conformitate cu 
obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la atenuarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC].

Or. en
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Amendamentul 84
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii vizați. 
În conformitate cu obiectivul specific al 
FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la atenuarea 
impactului tranziției prin finanțarea 
diversificării și a modernizării economiei 
locale și prin atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă. 
Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a preveni efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și asigurând 
faptul că lucrătorii concediați ca urmare a 
procesului de tranziție energetică vor 
reintra cu succes pe piața locurilor de 
muncă în aceeași regiune. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la atenuarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie (5) Prezentul regulament instituie 
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Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii vizați. 
În conformitate cu obiectivul specific al 
FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la atenuarea 
impactului tranziției prin finanțarea 
diversificării și a modernizării economiei 
locale și prin atenuarea repercusiunilor 
negative asupra ocupării forței de muncă. 
Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii, pentru lucrătorii 
afectați în mod direct sau indirect și 
pentru familiile lor vizate. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la atenuarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă, creând în același 
timp condiții pentru eradicarea sărăciei 
energetice. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

Or. en

Amendamentul 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
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economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă, asigurând noi soluții în 
materie de locuri de muncă. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 87
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea diversificării și a modernizării 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Acest lucru se reflectă în 
obiectivul specific al FTJ, care este stabilit 
la același nivel și menționat împreună cu 
obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

5. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea și la compensarea impactului 
tranziției prin finanțarea diversificării și a 
modernizării economiei locale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC].

Or. pt
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Amendamentul 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere importanța 
punerii în aplicare a pachetului „Energie 
curată pentru toți europenii”, care joacă 
un rol-cheie în tranziția Uniunii 
Europene către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și în finalizarea 
uniunii energetice, FTJ va juca un rol 
important în reconversia fostelor 
exploatări miniere în unități de producere 
de energie din surse regenerabile. Acest 
lucru poate reduce costurile de 
dezafectare, poate să contribuie la 
securitatea energetică și să asigure 
valoare economică și locuri de muncă 
pentru comunitățile postminiere. 
Dezvoltarea unor astfel de proiecte 
beneficiază de existența infrastructurii și 
de disponibilitatea extinsă a terenurilor; 
soluțiile trebuie să fie abordate de la caz 
la caz pentru a asigura adecvarea la 
condițiile locale. Cooperarea strânsă între 
societăți, autoritățile de reglementare, 
investitori, responsabilii cu amenajarea 
teritoriului și comunitățile locale este 
esențială pentru a identifica utilizările 
cele mai sustenabile și pentru a maximiza 
dezvoltarea socioeconomică.

Or. en

Amendamentul 89
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punerea în aplicare a Pactului 
ecologic european și, în special, la 
utilizarea Fondului pentru o tranziție 
justă, fiecare stat membru va trebui să 
direcționeze politici naționale de sprijin 
pentru valorificarea și recompensarea 
comportamentului virtuos al societăților, 
în special al microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici, și nu să sancționeze 
cu sarcini și constrângeri diferitele 
sectoare de producție existente în 
sistemele lor economice.

Or. en

Amendamentul 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un fond pentru o tranziție justă nu 
poate să agraveze inegalitățile existente 
între statele membre și nici să slăbească 
piața unică.

Or. en

Amendamentul 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) FTJ nu poate să agraveze 
inegalitățile existente între statele membre 
și nici să slăbească piața unică.

Or. en

Amendamentul 92
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
limitării creșterii temperaturii la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
50 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 93
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și viziunea 
prezentată în Pactul ecologic european, 
FTJ trebuie să ofere o contribuție esențială 
la facilitarea tranziției energetice 
echitabile în regiunile cele mai afectate de 
transformare. Resursele din FTJ și cele 
transferate în mod voluntar din FEDR și 
FSE+ vor contribui la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei și la atingerea 
obiectivului global de a aloca 25 % din 
cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea 
obiectivelor climatice.

Or. en

Amendamentul 94
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 

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

esențială. Resursele din pachetul financiar 
al FTJ sunt suplimentare și se adaugă 
investițiilor necesare pentru atingerea 
obiectivului global de a aloca 25 % din 
cheltuielile bugetului Uniunii pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 95
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina 
Gálvez Muñoz
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 

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

contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 
atingerea obiectivului global de a aloca 
25 % din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
pot contribui la atingerea acestui obiectiv 
în funcție de necesitatea statelor membre.

Or. en

Justificare

Statele membre sunt cele mai în măsură să decidă cu privire la obiectivele care ar trebui 
sprijinite, atât prin intermediul JTF, cât și prin FEDR și FSE +. Prin urmare, orice 
completare a JTF prin FEDR și FSE + ar trebui să rămână voluntară.

Amendamentul 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O tranziție justă implică, de 
asemenea, sprijinirea celor mai afectați de 
schimbările climatice. Efectele 
schimbărilor climatice vor fi 
disproporționate pentru anumite regiuni 
și comunități care, în spiritul solidarității 
europene, trebuie să fie susținute.

Or. en

Amendamentul 99
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ pot să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Este important 
să se recunoască faptul că nu toate 
regiunile și comunitățile vor beneficia în 
mod egal de o tranziție către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și că 
amprenta sa socioeconomică, inclusiv 
bunăstarea și locurile de muncă, va varia 
din cauza unei game largi de factori. 
Creșterea oportunităților de angajare în 
previziunile privind tranziția este 
distribuită în mod inegal în diferite 
regiuni, în timp ce crearea de locuri de 
muncă în noi sectoare nu este neapărat 
aliniată în mod clar, în timp sau din punct 
de vedere geografic, la disponibilizare. 
Prin urmare, este important ca bugetul și 
activitățile realizate în cadrul FTJ să nu 
afecteze negativ fondurile pentru politica 
de coeziune a Uniunii și să asigure faptul 
că aceste fonduri sunt direcționate către 
revitalizarea economică a regiunilor 
afectate de tranziție.

Or. en

Amendamentul 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 

(7) Resursele FTJ ar trebui să fie 
substanțiale și în concordanță cu cel mai 
ambițios obiectiv al său și trebuie să vină 
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cadrul politicii de coeziune. în completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Instituirea 
FTJ nu ar trebui în niciun caz să ducă la 
reduceri ale fondurilor care intră sub 
incidența Regulamentului (UE) ../.. [noul 
RDC] sau la transferuri din acestea, în 
special din fonduri precum Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE+) 
sau Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR).

Or. en

Amendamentul 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Mecanismul 
de transfer ar trebui să fie opțional, și nu 
obligatoriu, pentru a permite statelor 
membre să aprecieze care este cel mai bun 
mod de alocare a resurselor.

Or. en

Amendamentul 102
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 

7. Resursele din FTJ pot să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul unei politici de coeziune cu fonduri 
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cadrul politicii de coeziune. crescute, care să poată fi puse în aplicare 
în mod flexibil de statele membre și de 
beneficiari.

Or. pt

Amendamentul 103
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, dar nu ar 
trebui în niciun caz să înlocuiască aceste 
investiții.

Or. en

Amendamentul 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune, fără reducerea 
bugetului FEDR și FSE+.

Or. en

Amendamentul 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard



AM\1205744RO.docx 41/180 PE652.409v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune sau în cadrul 
bugetelor statelor membre, și nu să le 
înlocuiască.

Or. en

Amendamentul 106
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Volumul fondului ar trebui 
majorat substanțial cu resurse alocate în 
bugetul Uniunii, inclusiv prin 
posibilitatea de a realoca subvenții 
destinate combustibililor fosili, care 
urmează să fie eliminate treptat, și cu 
resurse proprii suplimentare ale Uniunii 
provenind din introducerea de noi taxe 
sustenabile, în special în sectorul 
mediului, pentru a se asigura că o parte 
din costurile de finanțare a tranziției juste 
este suportată de acele sectoare 
economice care au generat cele mai 
ridicate costuri de mediu pentru 
comunitate, în conformitate cu principiul 
solidarității și cu respectarea principiului 
„poluatorul plătește” consacrat la 
articolul 191 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 107
Elena Kountoura
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Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Tranziția justă ar trebui să fie o 
abordare politică orizontală în noul CFM 
2021-2027 și, așadar, să fie finanțată 
suficient. FTJ nu ar trebui să fie 
considerat un instrument de finanțare de 
sine stătător, ci ar trebui să fie 
suplimentar față de alte scheme de 
finanțare care asigură o tranziție 
echitabilă pentru toți către neutralitatea 
climatică;

Or. en

Amendamentul 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Instituirea FTJ nu ar trebui să 
ducă la reduceri sau transferuri de 
resurse ale politicii de coeziune, reducând 
efectiv fondurile destinate altui program 
din cadrul politicii de coeziune.

Or. en

Justificare

Parlamentul European a afirmat în repetate rânduri că obiectivele de politică ambițioase ale 
Uniunii Europene trebuie realizate cu ajutorul unui buget ambițios. Instituirea acestui nou 
fond nu trebuie să ducă la reduceri în cazul altor instrumente esențiale ale politicii regionale 
a Uniunii.
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Amendamentul 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Doar statele membre care s-au 
angajat să atingă obiectivul de 
neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050 sunt eligibile pentru sprijin din FTJ.

Or. en

Amendamentul 110
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă atât 
o provocare, cât și o oportunitate pentru 
toți pentru a face ca economia să fie 
sustenabilă, stabilă și rezilientă, astfel 
încât să reacționeze mai bine la crizele 
viitoare și să asigure prosperitatea 
societății în limitele planetei. Ea va fi 
problematică îndeosebi pentru statele 
membre care, în prezent, se bazează în 
mare măsură pe combustibilii fosili sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră care trebuie eliminate 
treptat sau transformate substanțial 
pentru a limita creșterea temperaturii la 
1,5 °C peste nivelurile preindustriale și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. FTJ trebuie să acopere toate 
statele membre, cu condiția ca acestea să 
fi adoptat obiective și măsuri obligatorii 
din punct de vedere juridic pentru 
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eliminarea treptată a tuturor 
combustibililor fosili într-un termen 
compatibil cu Acordul de la Paris, 
inclusiv pentru eliminarea treptată a 
cărbunelui cel târziu până în 2030. 
Distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică

Or. en

Amendamentul 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre și pentru anumite regiuni din 
aceste state membre care se bazează în 
mare măsură pe combustibilii fosili sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră sau pe industrii cu 
produse care sunt afectate de tranziția 
către neutralitatea climatică a UE, care 
trebuie eliminate treptat sau care trebuie să 
se adapteze din cauza tranziției către 
neutralitatea climatică și nu dispun de 
mijloacele financiare necesare în acest 
scop, conducând în același timp la 
creșterea riscului de sărăcie energetică. 
Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate 
statele membre care s-au angajat să 
atingă obiectivul de neutralitate climatică 
al Uniunii până în 2050, dar distribuirea 
mijloacelor sale financiare ar trebui să 
reflecte poziția inițială privind capacitatea 
a statelor membre în procesul de tranziție 
energetică, precum și capacitatea lor de a 



AM\1205744RO.docx 45/180 PE652.409v01-00

RO

finanța investițiile necesare pentru a face 
față tranziției către neutralitatea climatică a 
UE până în 2050.

Or. en

Amendamentul 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă pentru statele membre care se 
bazează sau s-au bazat până de curând în 
mare măsură pe combustibilii fosili sau pe 
activitățile industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră care trebuie eliminate 
treptat sau care trebuie să se adapteze din 
cauza tranziției către neutralitatea climatică 
și nu dispun de mijloacele financiare 
necesare în acest scop. De asemenea, ea va 
fi dificilă pentru statele membre care vor 
trebui să își modernizeze infrastructura și 
ai căror lucrători vor trebui să se adapteze 
la tranziție. Distribuirea mijloacelor 
financiare ale FTJ ar trebui să reflecte 
capacitatea statelor membre de a finanța 
investițiile necesare pentru a face față 
tranziției către neutralitatea climatică până 
în 2050 și ambiției obiectivelor lor în 
domeniul energiei și al climei.

Or. en

Amendamentul 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică, precum și 
eforturile pentru realizarea tranziției, 
depuse deja în ultimele perioade de 
programare (2007-2014 și 2014-2020).

Or. en

Amendamentul 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili solizi sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 
sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 

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

dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre și toate 
sursele de aprovizionare cu energie care 
pot fi reînnoite, dar distribuirea 
mijloacelor sale financiare ar trebui să 
reflecte capacitatea statelor membre de a 
finanța investițiile necesare pentru a face 
față tranziției către neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. en

Amendamentul 116
Paolo Borchia
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în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 117
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic reprezintă o 
provocare pentru toate statele membre. Ea 
va fi dificilă îndeosebi pentru statele 
membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili solizi sau pe activitățile 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră care trebuie eliminate treptat 

(8) Tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic necesită 
investiții semnificative și reprezintă o 
provocare pentru statele membre. Ea va fi 
dificilă îndeosebi pentru statele membre 
care se bazează în mare măsură pe 
activitățile legate de combustibilii fosili 
solizi, care trebuie să se adapteze treptat 
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sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să 
acopere toate statele membre, dar 
distribuirea mijloacelor sale financiare ar 
trebui să reflecte capacitatea statelor 
membre de a finanța investițiile necesare 
pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

din cauza tranziției către neutralitatea 
climatică și nu dispun de mijloacele 
financiare necesare în acest scop. Prin 
urmare, distribuirea mijloacelor 
financiare din pachetul FTJ ar trebui să 
reflecte capacitatea statelor membre de a 
finanța investițiile necesare în regiunile 
afectate pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 118
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Tranziția către neutralitatea 
climatică prezintă, de asemenea, noi 
oportunități economice. În special, 
reconversia fostelor exploatări miniere în 
unități de producere de energie 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 comunitățile postminiere. 
Trecerea de la economiile regionale și 
sistemele energetice pe bază de cărbune la 
energie 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. Reconversia regiunilor 
carbonifere în centre ale energiei din 
surse regenerabile beneficiază de 
existența infrastructurii și de 
disponibilitatea extinsă a terenurilor, 
precum și de personal instruit. În plus, 
această reconversie poate să contribuie la 
securitatea energetică și la reziliență, pe 
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baza unui model de sistem energetic 
descentralizat.

Or. en

Justificare

Potrivit constatărilor Centrului Comun de Cercetare 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions.

Amendamentul 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În scopul unei tranziții echitabile 
și durabile, care să asigure realizarea și 
eficacitatea obiectivelor stabilite prin 
prezentul regulament, la alocarea 
resurselor ar trebui să se țină seama, de 
asemenea, de rezultatele obținute de 
statele membre cu privire la obiectivele 
pentru 2020 în materie de reducere a 
emisiilor de GES, energie din surse 
regenerabile și eficiență energetică. În 
acest mod, FTJ nu ar trebui să 
sancționeze statele membre care au 
investit deja și sunt în concordanță cu 
realizarea obiectivelor stabilite.

Or. en

Amendamentul 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În scopul unei tranziții echitabile 
și durabile, care să asigure realizarea și 
eficacitatea obiectivelor stabilite prin 
prezentul regulament, la alocarea 
resurselor ar trebui să se țină seama, de 
asemenea, de rezultatele obținute de 
statele membre cu privire la obiectivele 
pentru 2020 în materie de reducere a 
emisiilor de GES, energie din surse 
regenerabile și eficiență energetică. În 
acest mod, FTJ nu ar trebui să 
sancționeze statele membre care au 
investit deja și sunt în concordanță cu 
realizarea obiectivelor stabilite.

Or. en

Amendamentul 121
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. FTJ trebuie să faciliteze 
distribuirea geografică a investițiilor (de 
la zonele agricole și industriale până la 
platformele de producere a energiei), 
asigurând coeziunea teritorială și o 
utilizare echilibrată a terenurilor, evitând 
divergența între statele membre și 
promovând, în schimb, convergența între 
acestea.

Or. pt

Amendamentul 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în 
declin, cum ar fi producția de energie pe 
bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, sprijinul 
trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale, care sunt 
fezabile din punct de vedere tehnologic și 
care sunt sustenabile pe termen lung, 
ținând seama de toate obiectivele Pactului 
ecologic european. Proiectele finanțate 
trebuie să contribuie la tranziția treptată 
către o economie inovatoare, competitivă, 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele cu niveluri 
ridicate de emisii de CO2, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
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cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă, 
efectuate în cooperare cu partenerii 
sociali și într-un termen rezonabil. În 
scopul transformării acestor sectoare, 
sprijinul ar trebui să promoveze eficiența 
energetică și activitățile cu emisii mai 
scăzute de carbon, prin utilizarea unor noi 
tehnologii, a surselor regenerabile de 
energie și a investițiilor în utilizarea unor 
infrastructuri și tehnologii pentru energie 
cu emisii scăzute și accesibilă ca preț, 
precum și a unor noi procese sau produse. 
Gazele trebuie să fie recunoscute ca o 
tehnologie de legătură, care trebuie să 
joace un rol important în tranziția către o 
economie cu emisii scăzute. În plus, 
siguranța alimentării trebuie să rămână 
intactă ca urmare a inovărilor 
tehnologice, inclusiv introducerea 
hidrogenului, care are potențialul de a 
deveni unul dintre purtătorii majori de 
energie ai secolului 21. Aceste activități ar 
trebui să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor pe durata ciclului de viață în 
sistemul energetic de pe teritoriul în cauză 
și să fie în conformitate cu obiectivele UE 
pentru 2030 privind clima și cu obiectivul 
neutralității climatice a UE până în 205013, 
menținând și îmbunătățind în același timp 
gradul de ocupare a unor locuri de muncă 
calificate, evitând degradarea mediului și 
sporind soliditatea unui sistem energetic 
bazat în mod predominant pe surse 
regenerabile de energie, inclusiv prin 
tehnologii de echilibrare și soluții de 
stocare flexibile. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie competitivă, neutră din 
punct de vedere climatic și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 124
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le acorde prioritate 
celor care sprijină cetățenii, comunitățile 
și economiile locale și care sunt sustenabile 
pe termen mediu și lung, ținând seama de 
toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, bazată 
în totalitate pe surse regenerabile de 
energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al energiei 
și circulară, care nu dăunează 
biodiversității. Pentru sectoarele aflate în 
declin, cum ar fi producția de energie pe 
bază de cărbune, lignit, turbă, gaz și petrol 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității într-un termen compatibil cu 
obiectivul de a limita creșterea 



AM\1205744RO.docx 55/180 PE652.409v01-00

RO

care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și cu reducerea 
corespunzătoare a nivelului de ocupare a 
forței de muncă. Studii credibile sugerează 
că eliminarea treptată a cărbunelui până 
în 2030 oferă Uniunii Europene 
modalitatea optimă cu cel mai mic cost de 
a pune în aplicare aspectele relevante ale 
Acordului de la Paris. În ceea ce privește 
transformarea sectoarelor cu niveluri 
ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, 
sprijinul ar trebui să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, procese sau produse care să 
ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 2040 sau mai devreme, menținând și 
îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
aplicării principiului „eficiența energetică 
pe primul loc” și a principiului 
„poluatorul plătește” și sprijinirii 
activităților care maximizează beneficiile 
pentru comunitate, cum ar fi sprijinul 
pentru comunitățile locale de energie din 
surse regenerabile și prosumatorii de 
energie din surse regenerabile, precum și 
a celor care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea schimbării gradului de ocupare 
a forței de muncă în cadrul tranziției către 
o economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții intitulată „ O planetă curată 
pentru toți - O viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 

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

prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.

Or. en

Justificare

A se vedea studiul efectuat de Climate Analytics și intitulat „Implications of the Paris 
Agreement for Coal Use in the Power Sector” (Implicațiile Acordului de la Paris pentru 
utilizarea cărbunelui în sectorul energetic), care sugerează că eliminarea treptată a 
cărbunelui până în 2030 oferă Uniunii Europene modalitatea optimă cu cel mai mic cost de a 
pune în aplicare aspectele relevante ale Acordului de la Paris. De asemenea, este important 
de remarcat că tranziția către neutralitatea climatică implică și eliminarea treptată a 
petrolului și a gazelor, nu doar pe cea a combustibililor fosili solizi.

Amendamentul 125
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare 
a nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 

10. Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale, care 
promovează locuri de muncă decente și 
care sunt sustenabile pe termen lung, 
ținând seama de toate obiectivele Pactului 
ecologic european. Proiectele finanțate 
trebuie să contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară, concentrată asupra 
promovării ocupării forței de muncă și a 
condițiilor de muncă decente. Pentru 
sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
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efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

activității și cu reconfigurarea industrială 
corespunzătoare a regiunilor afectate, 
evitând orice reducere structurală a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul trebuie să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 2050, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă cu drepturi și evitând degradarea 
mediului. FTJ ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze schimbări substanțiale în ceea 
ce privește mobilitatea, încercând să 
reducă impactul acesteia în ceea ce 
privește schimbările climatice și, în 
special, să direcționeze investiții către 
modernizarea și extinderea rețelelor 
feroviare și către eficientizarea serviciilor 
de transport public în zonele 
metropolitane și în centrele urbane. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
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773 final.
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Amendamentul 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
pună accentul, în primul rând, pe 
atenuarea efectelor economice și sociale 
negative ale tranziției și să contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic și circulară, ținând 
seama în același timp de caracteristicile 
economice, sociale și energetice ale 
fiecărui stat membru. Investițiile în surse 
de energie de tranziție, cum ar fi gazele 
naturale, sunt eligibile pentru sprijin dacă 
aceste investiții conduc la o reducere 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect 
de seră și permit utilizarea gazelor din 
surse regenerabile ca alternativă durabilă. 
Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
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atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării, al conectivității și al 
mobilității inteligente, cu condiția ca 
aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a obiectivelor Uniunii 
în materie de climă și mediu, inclusiv a 
Acordului de la Paris, și ar trebui să fie în 
conformitate cu taxonomia UE pentru 
finanțare durabilă. Lista investițiilor 
trebuie să le includă pe cele care sprijină 
economiile locale și care sunt sustenabile 
pe termen lung, ținând seama de toate 
obiectivele Pactului ecologic european. 
Proiectele finanțate trebuie să pună 
accentul, în primul rând, pe atenuarea 
efectelor economice, asupra mediului și 
sociale negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară, ținând seama în 
același timp de caracteristicile economice, 
sociale și energetice ale fiecărui stat 
membru. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, precum și cu Acordul de la 
Paris, menținând și îmbunătățind în același 
timp gradul de ocupare a forței de muncă și 
evitând degradarea mediului. De asemenea, 
este necesar să se acorde o atenție 
deosebită activităților care consolidează 
inovarea și cercetarea în domeniul 
tehnologiilor avansate și sustenabile, 
precum și în domeniul digitalizării, al 
conectivității și al mobilității inteligente, 
cu condiția ca aceste măsuri să contribuie 
la atenuarea efectelor negative ale tranziției 
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către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 

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

transformarea sectoarelor cu niveluri 
ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, 
sprijinul ar trebui să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, procese sau produse care să 
ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a unor 
locuri de muncă calificate și evitând 
degradarea mediului. În general, este 
necesar să se acorde, de asemenea, o 
atenție deosebită IMM-urilor și, mai exact, 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară. Respectivele 
investiții ar trebui, de asemenea, să 
permită finanțarea costurilor de expertiză 
și de analiză necesare pentru atingerea 
obiectivelor unei transformări de succes 
în întreprinderile existente, deja 
consacrate. 

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate ar trebui să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
rezilientă și circulară. Pentru sectoarele 
aflate în declin, cum ar fi producția de 
energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase sau activitățile de 
extracție a acestor combustibili fosili solizi, 
sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea 
treptată a activității și cu reducerea 
corespunzătoare a nivelului de ocupare a 
forței de muncă. În ceea ce privește 
transformarea sectoarelor cu niveluri 
ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, 
sprijinul ar trebui să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, procese sau produse care să 
ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. 
Circumstanțele agravante care ar trebui 
să fie luate în considerare sunt rata 
șomajului, tendințele de depopulare și 
eforturile de reconversie anterioare legate 
de combustibilii fosili, care au slăbit 
structura economică aferentă din 
regiunile în cauză. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
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climatic și circulară. cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, rezilientă și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în 

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția treptată către o 
economie competitivă, neutră din punct de 
vedere climatic și circulară. Pentru 



AM\1205744RO.docx 65/180 PE652.409v01-00

RO

declin, cum ar fi producția de energie pe 
bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, sprijinul 
trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare 
a nivelului de ocupare a forței de muncă. 
În ceea ce privește transformarea 
sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii 
de gaze cu efect de seră, sprijinul ar trebui 
să promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE 
până în 205013, menținând și îmbunătățind 
în același timp gradul de ocupare a forței 
de muncă și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

sectoarele asociate cu niveluri ridicate de 
emisii de gaze cu efect de seră, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă și șisturi bituminoase sau 
activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și, ori de câte ori este posibil, cu 
conversia acesteia în noi activități cu 
emisii scăzute de carbon. Sprijinul ar 
trebui să promoveze activitățile prin 
utilizarea unor noi tehnologii care au 
ajuns la maturitate pe piață și care sunt 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, a unor noi procese sau produse, 
inclusiv prin utilizarea unor infrastructuri 
și tehnologii pentru SRE accesibile ca 
preț și a unor surse de energie cu emisii 
scăzute, care să ducă la o reducere 
semnificativă a emisiilor, menținând și 
îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă, evitând 
degradarea mediului și asigurând 
fiabilitatea sistemelor energetice. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, sprijinind sinergiile cu 
Orizont Europa, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie competitivă, neutră din punct de 
vedere climatic și circulară.

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

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

Or. en
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Amendamentul 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate ar trebui să 
contribuie la tranziția continuă către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară. Pentru sectoarele 
aflate în declin, cum ar fi producția de 
energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase sau activitățile de 
extracție a acestor combustibili fosili solizi, 
sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea 
treptată a activității și cu reducerea 
corespunzătoare a nivelului de ocupare a 
forței de muncă. În ceea ce privește 
transformarea sectoarelor cu niveluri 
ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, 
sprijinul ar trebui să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, procese sau produse care să 
ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în scopul realizării obiectivului 
UE pentru 2030 privind clima, astfel cum 
este stabilit la articolul 2 din Legea 
europeană a climei,  și a neutralității 
climatice a UE până în 205013, menținând 
și îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 



AM\1205744RO.docx 67/180 PE652.409v01-00

RO

sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară și la crearea de 
locuri de muncă durabile.

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

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

Or. en

Amendamentul 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 

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

cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse 
care să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp locurile de muncă durabile și 
de calitate și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese, produse sau 
noi competențe care să ducă la o reducere 
semnificativă a emisiilor, în conformitate 
cu obiectivele UE pentru 2030 privind 
clima și cu obiectivul neutralității climatice 
a UE până în 205013, menținând și 
îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară.
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__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții intitulată „ O planetă curată 
pentru toți - O viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.

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

Or. en

Amendamentul 134
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 
de toate obiectivele Pactului ecologic 
european. Proiectele finanțate trebuie să 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 

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

ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, 
sprijinul ar trebui să promoveze noi 
activități prin utilizarea unor noi 
tehnologii, procese sau produse care să 
ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă și evitând degradarea mediului. De 
asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

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

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

Or. en

Amendamentul 135
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 

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

pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung. Proiectele 
finanțate trebuie să contribuie la tranziția 
treptată și durabilă din punct de vedere 
economic către o economie competitivă, 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, 
cum ar fi producția de energie pe bază de 
cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase 
sau activitățile de extracție a acestor 
combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie 
să fie corelat cu încetarea treptată a 
activității și cu reducerea corespunzătoare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese, produse sau 
noi competențe care să ducă la o reducere 
semnificativă a emisiilor, în conformitate 
cu obiectivul neutralității climatice a UE 
până în 205013, menținând și îmbunătățind 
în același timp gradul de ocupare a forței 
de muncă și evitând degradarea mediului. 
De asemenea, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită activităților care 
consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară.

__________________ __________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții intitulată „ O planetă curată 
pentru toți - O viziune europeană strategică 

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

pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” - COM (2018) 773 final.

Or. en

Amendamentul 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui, de asemenea, să 
sprijine activitățile industriale care, deși 
nu au emisii semnificative de gaze cu 
efect de seră, implică fabricarea unor 
produse industriale incompatibile în cele 
din urmă cu tranziția și cu obiectivul de 
neutralitate climatică stabilit pentru 2050. 
În acest sens, industria europeană a 
vehiculelor echipate cu motoare cu ardere 
internă este, și va fi și mai mult, una 
dintre industriile cele mai afectate, în 
condițiile în care funcționează într-un 
context de intensificare a concurenței 
internaționale și de înăsprire a cerințelor 
de mediu, ea fiind responsabilă pentru 
aproape 20 % din emisiile de CO2 ale 
Uniunii. Neutralitatea emisiilor de dioxid 
de carbon nu se poate realiza, așadar, 
fără un sprijin specific pentru acest 
sector, care reprezintă 8,5 % din locurile 
de muncă din sectorul industrial în UE, 
7,5 % din PIB-ul UE și aproximativ 3,5 
milioane de locuri de muncă directe și 
indirecte. În special, având în vedere 
faptul că producătorii de autovehicule, 
furnizorii acestora, precum și sectoarele 
de întreținere și de reparație sunt cele mai 
expuse, FTJ ar trebui să sprijine aceste 
sectoare și să ofere asistență lucrătorilor 
și persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă în procesul de conversie la 
competențe mai moderne, în special în 
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cadrul industriilor alternative care produc 
vehicule cu emisii zero și/sau cu emisii 
scăzute.

Or. en

Amendamentul 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Numeroase alte sectoare în afară 
de cel energetic vor fi supuse unei 
transformări importante, cu implicații 
semnificative pentru forța lor de muncă. 
Sectorul autovehiculelor și cel al 
producției de vehicule vor fi unele dintre 
cele mai grav afectate de tranziție. Pentru 
a evita o pierdere semnificativă de locuri 
de muncă, în urma scăderii sau a 
întreruperii producției, regiunile care 
depind în mare măsură de sectorul 
autovehiculelor ar trebui să fie eligibile 
pentru resursele FTJ. Deși Europa 
intensifică eforturile de a produce baterii 
la nivel local, precum și de a produce 
vehicule care generează un nivel redus de 
poluare, recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor din sectorul autovehiculelor 
ar trebui să fie însoțite de investiții în 
transformarea sectorului autovehiculelor. 
Deoarece rata de ocupare a forței de 
muncă din sectorul producției de 
autovehicule este de peste 20 % în peste 
14 regiuni din UE, acest lucru ar asigura 
faptul că regiunile care depind excesiv de 
sectorul autovehiculelor sunt protejate în 
situația tot mai probabilă a unui declin al 
sectorului.

Or. en
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Amendamentul 138
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii. Este extrem de important să 
se concentreze eforturile asupra 
revitalizării economice a regiunilor 
afectate, și nu să se mizeze pe mobilitatea 
lucrătorilor și să se riște depopularea. Ar 
trebui să se acorde atenție cu prioritate 
recalificării și alinierii acesteia la nevoile 
pieței regionale a muncii, în special 
recalificării la locul de muncă sau unei 
combinații de muncă cu timp parțial și 
recalificare cu timp parțial.

Or. en

Amendamentul 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 

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

perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să asigure 
calificările necesare și să se adapteze la 
noi oportunități de angajare sau să îi 
sprijine în mod adecvat oferind alternative 
cum ar fi asistența pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru 
venit pentru a asigura incluziunea 
ulterioară și reintegrarea pe piața muncii, 
evitând atât șomajul de scurtă durată, cât 
și șomajul de lungă durată legate în mod 
direct de tranziție. Aceste acțiuni ar trebui 
să țină seama, de asemenea, de 
dimensiunea de gen.

Or. en

Justificare

FTJ ar trebui să sprijine dezvoltarea economică a zonelor grav afectate de subocupare, 
reducând inegalitatea din regiuni.

Amendamentul 140
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii. Este important de remarcat 
că tranziția la o economie bazată pe surse 
regenerabile de energie are un potențial 
semnificativ de creare de locuri de muncă, 
ce poate conduce, în cele din urmă, la 
creșterea nivelului de ocupare a forței de 
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muncă din teritoriile care, în prezent, 
depind de combustibilii fosili.

Or. en

Justificare

Potrivit constatărilor Centrului Comun de Cercetare, până în 2030, în regiunile carbonifere 
pot fi create până la 315 000 de locuri de muncă prin instalarea tehnologiilor de generare a 
energiei curate, iar până în 2050 această cifră poate depăși 460 000 de locuri de muncă noi. 
Această cifră reprezintă mai mult decât dublul locurilor de muncă ce au legătură directă în 
prezent cu activitățile de extracție a cărbunelui, ceea ce poate conduce la un model 
pluriindustrial, poate contribui la securitatea energetică și la crearea de locuri de muncă și 
de valoare economică pentru oameni și pentru comunitățile locale 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions.

Amendamentul 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea, recalificarea și 
supracalificarea lucrătorilor afectați și a 
familiilor acestora afectate în mod direct 
sau indirect, precum și a lucrătorilor 
independenți ale căror activități au fost 
afectate ca urmare a schimbărilor 
structurale majore, pentru a-i ajuta să se 
adapteze la noi oportunități de angajare, 
precum și asistența pentru căutarea unui 
loc de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, punând accentul pe competențe și 
calificări ce sunt compatibile cu tranziția 
către o economie durabilă și digitală, 
pentru a-i ajuta să se adapteze la noi 
oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii.

Or. en

Amendamentul 143
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

11. Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi condiții de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii, asigurând că aceștia nu au 
de pierdut atunci când își schimbă locul 
de muncă.

Or. pt
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Amendamentul 144
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
va asigura, de asemenea, perfecționarea și 
recalificarea lucrătorilor afectați, pentru a-i 
menține pe piața locurilor de muncă din 
aceeași regiune, precum și pentru a 
asigura asistența pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 145
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Punerea eficace în aplicare a FTJ 
și a MTJ depinde nu numai de 
regulamentul privind FTJ ca atare, ci și 
de regimul de ajutor de stat care limitează 
intensitatea ajutorului în regiuni. 
Regulamentul general de exceptare pe 
categorii de ajutoare (RGECA) trebuie să 
prevadă o intensitate mai mare a 
ajutorului și alte măsuri posibile pentru a 
permite investițiile publice în regiunile 
care trec prin procesul tranziției juste.

Or. en

Amendamentul 147
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 

12. Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
locuri de muncă decente. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
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de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului14 și dacă duc la protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă. 
Orice astfel de investiție trebuie să fie 
justificată în mod corespunzător în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne 
și politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte 
normele Uniunii privind ajutoarele de 
stat, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea locurilor de 
muncă și dacă nu conduc la o relocare sau 
nu sunt rezultatul acesteia. Investițiile în 
instalațiile industriale existente, inclusiv 
cele vizate de schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
trebuie permise dacă contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

 

Or. pt

Amendamentul 148
Elena Kountoura
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Aceste investiții ar 
trebui să țină seama de principiul 
„poluatorul plătește” și să nu fie 
considerate o oportunitate pentru ca 
instalațiile industriale să vândă certificate 
de emisii excedentare pentru profitul 
propriu. Investițiile în tehnologii pe bază 
de combustibili fosili, cum ar fi captarea 
și stocarea dioxidului de carbon și 
îmbunătățirea performanței privind 
emisiile a instalațiilor existente, ar trebui 
să fie excluse, de asemenea, deoarece nu 
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literele (a) și (c) din TFUE. contribuie la realizarea obiectivului 
privind neutralitatea climatică până în 
2050. Pentru a proteja integritatea pieței 
interne și politica de coeziune, sprijinul 
acordat întreprinderilor trebuie să respecte 
normele Uniunii privind ajutoarele de stat, 
astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 
și 108 din TFUE și, în special, sprijinul 
acordat investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
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de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. În cazul centralelor electrice 
care trec de la combustibili fosili la surse 
regenerabile de energie, menținerea 
fostelor locuri de muncă ar fi obligatorie. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050, nu sunt 
doar operațiuni de dezafectare și se 
situează cu mult sub nivelul de referință 
relevant stabilit pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE. Deoarece teritoriile afectate 
se confruntă adesea cu probleme în ceea 
ce privește atragerea de investiții private, 
FTJ ar trebui să sprijine, de asemenea, 
investițiile de stat sau investițiile 
productive comune.

__________________ __________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 



AM\1205744RO.docx 85/180 PE652.409v01-00

RO

Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32). Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Amendamentul 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică și modernizarea teritoriilor 
afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere 
sprijin pentru investiții productive în IMM-
uri. Investițiile productive trebuie înțelese 
ca investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. În această 
privință, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită IMM-urilor care funcționează 
în regiuni cu rate mai mari ale șomajului. 
Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, 
investițiile productive trebuie sprijinite 
numai dacă sunt necesare pentru atenuarea 
pierderilor de locuri de muncă generate de 
tranziție prin crearea sau protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă și 
dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt 
rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
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integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. Toate 
investițiile se fac fără a aduce atingere 
principiului „eficiența energetică pe 
primul loc” și principiului „poluatorul 
plătește”.

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

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

Or. en

Amendamentul 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
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astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Investițiile în 
instalațiile industriale vizate de sistemul 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii nu vor fi orientate astfel încât să 
contribuie la creșterea profiturilor 
generate deja prin comercializarea 
certificatelor de emisii. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

__________________ __________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 

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

modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Amendamentul 152
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia și dacă aceste investiții contribuie 
la realizarea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2040 sau mai devreme. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2040 sau mai 
devreme și se situează cu mult sub nivelul 
de referință relevant stabilit pentru alocarea 
cu titlu gratuit în temeiul Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și dacă duc la protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă. 
Orice astfel de investiție trebuie să fie 
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integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

justificată în mod corespunzător în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă. 
Aceste investiții nu ar trebui să fie făcute 
în instalații pe bază de combustibili fosili 
și nu ar trebui să crească sau să mențină 
dependența de combustibilii fosili. Pentru 
a proteja integritatea pieței interne și 
politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE

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

Or. en

Amendamentul 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
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astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și prin 
formarea personalului în cazul 
operațiunilor de conversie industrială și 
dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt 
rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

Or. en
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Amendamentul 154
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru prevenirea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea de noi locuri de muncă în 
aceeași regiune sau prin protejarea tuturor 
locurilor de muncă expuse riscului și dacă 
nu conduc la o relocare sau nu sunt 
rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
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special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
crearea de locuri de muncă durabile și de 
calitate. Pentru alte întreprinderi decât 
IMM-urile, investițiile productive trebuie 
sprijinite numai dacă sunt necesare pentru 
atenuarea pierderilor de locuri de muncă 
generate de tranziție prin crearea sau 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă și dacă nu conduc la o 
relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
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certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050 și se 
situează cu mult sub nivelul de referință 
relevant stabilit pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
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tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin 
preferențial pentru investiții productive în 
IMM-uri. Investițiile productive trebuie 
înțelese ca investiții în active imobilizate 
sau necorporale ale întreprinderilor în 
vederea producerii de bunuri și servicii, 
contribuind astfel la formarea brută de 
capital și la ocuparea forței de muncă. 
Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, 
investițiile productive trebuie sprijinite 
numai dacă sunt necesare pentru atenuarea 
pierderilor de locuri de muncă generate de 
tranziție prin crearea sau protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă și 
dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt 
rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

__________________ __________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 

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

modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Amendamentul 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru realizarea obiectivelor 
FTJ, Comisia Europeană ar trebui să ia 
în considerare modificarea Orientărilor 
privind ajutoarele pentru protecția 
mediului și energie („Orientările privind 
APME”), care este necesară pentru a 
facilita investițiile private și punerea în 
aplicare cu succes a FTJ. Este necesar un 
cadru solid privind ajutoarele de stat 
pentru a împiedica orice ajutor pentru 
decarbonizare să conducă la distorsiuni 
nejustificate pe piața internă. Revizuirea 
APME trebuie să însoțească Pactul 
ecologic, ținând seama în special de 
evoluțiile recente și noi în materie de 
reglementare, de progresele și 
oportunitățile tehnologice, precum și de 
evoluțiile pieței în sectorul energetic. 
Revizuirea planificată a APME ar trebui 
să permită sprijinul național pentru 
schimbările structurale datorate 
eliminării treptate a cărbunelui pe baza 
aceleiași condiționalități ca Fondul 
pentru o tranziție justă. Prin urmare, la 
reviziunea orientărilor, Comisia ar trebui 
să țină seama, de asemenea, de 
problemele legate de schimbările 
structurale în regiunile în cauză, pentru a 
asigura faptul că aceste regiuni 
beneficiază de suficientă flexibilitate 
pentru a-și desfășura proiectele într-un 
mod viabil din punct de vedere social și 
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economic.

Or. en

Amendamentul 158
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a garanta că fondul nu este 
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de repararea daunelor ecologice, 
care țin de răspunderea ecologică a 
întreprinderilor, și pentru a nu denatura 
măsurile de stimulare în vederea reducerii 
poluării și a altor efecte asupra mediului, 
sprijinul pentru investițiile legate de 
regenerarea și decontaminarea siturilor, 
refacerea ecosistemelor și pentru 
proiectele de reconversie trebuie utilizat 
numai în ultimă instanță, în situațiile în 
care nicio întreprindere nu poate fi trasă 
la răspundere și obligată juridic să 
finanțeze astfel de măsuri, în conformitate 
cu principiul „poluatorul plătește”, 
consacrat la articolul 191 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Revizuirea planificată a normelor 
privind ajutoarele de stat ar trebui să 
urmărească să consolideze și să simplifice 
capacitatea de investiție în soluții durabile 
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și în instrumente concrete destinate 
autorităților naționale, regionale și locale, 
al căror rol va fi esențial în punerea în 
aplicare eficace și inovatoare a Fondului 
pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) FTJ ține seama de lanțul de 
aprovizionare al sectorului energetic, care 
se bazează pe rețelele industriale 
naționale existente, și anume pe furnizori 
care lucrează pentru mari grupuri 
industriale care ar putea fi implicate în 
noi proiecte energetice.

Or. en

Amendamentul 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Sprijinul pentru investiții 
productive în alte întreprinderi decât 
IMM-urile acordat prin intermediul 
Fondului pentru o tranziție justă nu ar 
trebui să se limiteze la domeniile eligibile 
pentru ajutor de stat în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutoarele de stat în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE. Dimpotrivă, 
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normele privind ajutoarele de stat ar 
trebui să permită tuturor regiunilor care 
primesc asistență prin intermediul FTJ să 
abordeze în mod eficace amenințarea 
reprezentată de pierderile de locuri de 
muncă într-un stadiu incipient. Acest 
lucru ar trebui să fie asigurat, de 
asemenea, prin adaptarea în consecință a 
Regulamentului general de exceptare pe 
categorii de ajutoare;

Or. en

Amendamentul 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Zonele cele mai afectate de 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic ar trebui să aibă 
posibilitatea să abordeze activ și cât mai 
curând posibil schimbările structurale 
asociate. În acest scop sunt necesare 
adaptări ale legislației privind ajutoarele 
de stat, de exemplu, prin noi orientări ale 
Comisiei Europene pe baza 
articolului 107 alineatul (3) litera (b) sau 
(c) din TFUE, astfel încât să se asigure 
faptul că ajutorul este permis conform 
normelor aplicabile, indiferent de statutul 
regiunilor asistate;

Or. en

Amendamentul 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program de lucru independent și 
exact al FTJ, iar resursele FTJ trebuie 
consolidate printr-o finanțare suplimentară 
din partea FEDR și a FSE+, atunci când 
există complementaritate între prioritățile 
tematice. Sumele transferate de la FEDR și 
FSE+ trebuie să fie în concordanță cu 
tipurile de operațiuni prevăzute în planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 164
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea 
unui program independent al FTJ sau 
programarea resurselor FTJ în una sau mai 
multe priorități specifice din cadrul unui 
program sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul 
social european Plus („FSE+”) sau de 
Fondul de coeziune. În conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul 

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

RDC], resursele FTJ pot fi consolidate 
printr-o finanțare complementară din 
partea FEDR și a FSE+.

Or. pt

Amendamentul 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Łukasz 
Kohut
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 167
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea 
ce privește programarea resurselor FTJ în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 

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

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

Or. en

Amendamentul 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Dan 
Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie 
națională neutră din punct de vedere 
climatic. În această privință, statele 
membre, sprijinite de Comisie, trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu guvernele 
regionale, sindicatele, organizațiile 
societății civile și părțile interesate 
relevante, planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care să detalieze procesul de 
tranziție, în conformitate cu planurile 
naționale privind energia și clima și să 
crească nivelul de ambiție al acestora în 
materie de climă, precum și raportul de 
țară din cadrul semestrului european. În 
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experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

acest scop, Comisia trebuie să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate, inclusiv în industriile 
energointensive și în regiunile dependente 
de carbon.

Or. en

Amendamentul 169
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific și în sectoarele de producție 
specifice cu un nivel foarte ridicat de 
emisii din cadrul sistemelor economice 
europene pentru a realiza o economie 
neutră din punct de vedere climatic. În 
această privință, statele membre trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante, în conformitate cu principiul 
parteneriatului, prevăzut la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], și 
cu sprijinul Comisiei, planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care să detalieze 
procesul de tranziție, în conformitate cu 
planurile naționale privind energia și clima. 
În acest scop, Comisia trebuie să înființeze 
o Platformă pentru o tranziție justă care să 
se bazeze pe platforma existentă pentru 
regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate.
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Or. en

Amendamentul 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 171
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie neutră 
din punct de vedere climatic. În această 
privință, statele membre trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă care să 

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

detalieze procesul de tranziție și să 
pregătească punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acestuia, în 
conformitate cu planurile naționale privind 
energia și clima. În acest scop, Comisia 
trebuie să înființeze o Platformă pentru o 
tranziție justă care să se bazeze pe 
platforma existentă pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

Or. en

Amendamentul 173
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili solizi sau 
alte activități care generează emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră, menținând și 
extinzând totodată oportunitățile de 
angajare existente, pentru a evita 
excluziunea socială în teritoriile afectate. 
Aceste teritorii trebuie definite cu precizie 
și trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările și 
nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și, dacă este posibil, 
să fie în sinergie cu alte scheme și 
programe de finanțare ale Uniunii și 
naționale relevante, precum și cu 
obiectivele Pactului ecologic european. 
Canibalizarea între scheme ar trebui să 
fie evitată. Numai investițiile conforme cu 
planurile de tranziție trebuie să primească 
sprijin financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie. 
Orientările în materie de investiții 
identificate de Comisia Europeană în 
anexa D la rapoartele de țară pentru 2020 
nu ar trebui să limiteze posibilitățile 
statelor membre de a propune noi domenii 
și priorități pentru sprijinul FTJ, care vor 
contribui la tranziția către neutralitatea 
climatică a UE până în 2050.

Or. en
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Amendamentul 176
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili solizi, 
acordând o atenție corespunzătoare 
menținerii locurilor de muncă existente și 
creării de noi oportunități de angajare. 
Aceste teritorii trebuie definite cu precizie 
și trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările și 
nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică, cu obiectivele 
Pactului ecologic european, precum și cu 
prioritățile politice ale Uniunii. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt convenite împreună cu 
Comisia. Domeniile de investiții și 
prioritățile identificate de Comisia 
Europeană în anexa D la rapoartele de 
țară pentru 2020 ar trebui să aibă un 
caracter orientativ și să nu limiteze 



PE652.409v01-00 110/180 AM\1205744RO.docx

RO

posibilitățile statelor membre de a 
propune domenii pentru sprijinul FTJ.

Or. en

Amendamentul 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie, în urma unui proces 
de consultare amănunțită cu autoritățile 
locale și reprezentanții locali, să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a reduce la minimum 
impactul social negativ, contribuind în 
același timp la o economie a UE neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, în 
special în ceea ce privește conversia, 
modernizarea sau închiderea instalațiilor 
care implică producția de combustibili 
fosili sau alte activități care generează 
emisii ridicate de gaze cu efect de seră ori 
a industriilor ale căror produse sunt 
afectate de tranziția către neutralitatea 
climatică a UE. Aceste teritorii trebuie 
definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
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financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate și 
monitorizate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pe calea către realizarea 
obiectivelor climatice pentru 2030 astfel 
cum sunt stabilite în Legea europeană a 
climei și către ajungerea la o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea instalațiilor care 
implică producția de combustibili fosili sau 
alte activități care generează emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră, menținând și 
extinzând totodată oportunitățile de 
angajare în teritoriile afectate, cu scopul 
de a evita excluziunea socială. Aceste 
teritorii trebuie definite cu precizie și 
trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările și 
nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu obiectivele 
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FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

climatice, cu tranziția către neutralitatea 
climatică și cu obiectivele Pactului 
ecologic european. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă ar putea să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 179
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
persoanele și teritoriile cele mai afectate, 
în care trebuie concentrat sprijinul FTJ și 
să descrie acțiunile specifice care urmează 
să fie întreprinse și obiectivele și 
calendarele exacte care trebuie să fie 
realizate pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2040 sau mai devreme, în special în ceea 
ce privește conversia sau închiderea 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili sau alte activități care 
generează emisii ridicate de gaze cu efect 
de seră, inclusiv, în cazul în care se 
utilizează cărbune, o foaie de parcurs 
clară de eliminare treptată a cărbunelui 
cel târziu până în 2030. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
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financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 
cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Planurile ar trebui să evalueze, de 
asemenea, potențialul de generare a 
energiei din surse regenerabile în 
regiunile relevante. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă trebuie să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Or. en

Justificare

Raportul JRC identifică trei categorii de regiuni în ceea ce privește potențialul lor de 
generare a energiei din surse regenerabile; marea majoritate a regiunilor beneficiază de 
niveluri ridicate ale potențialului de generare a energiei din surse regenerabile 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions.

Amendamentul 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 

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

extinzând totodată oportunitățile de 
angajare în teritoriile afectate, cu scopul 
de a evita excluziunea socială. Aceste 
teritorii trebuie definite cu precizie și 
trebuie să corespundă regiunilor de nivel 
NUTS 3 sau să facă parte din acestea. 
Planurile trebuie să detalieze provocările și 
nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 181
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 

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

să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii, inclusiv ratele șomajului, 
tendințele de depopulare și eforturile 
timpurii de reconversie sau tranziție, și să 
identifice tipul de operațiuni necesare într-
un mod care să asigure dezvoltarea 
coerentă a unor activități economice 
reziliente la schimbările climatice, care să 
fie compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 182
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 

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

nevoile acestor teritorii și să identifice tipul 
de operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european. Numai 
investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic, în 
special în ceea ce privește conversia sau 
închiderea instalațiilor care implică 
producția de combustibili fosili sau alte 
activități care generează emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii și să identifice tipul de operațiuni 
necesare într-un mod care să asigure 
dezvoltarea coerentă a unor activități 
economice reziliente la schimbările 
climatice, care să fie compatibile totodată 

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

cu tranziția către neutralitatea climatică și 
cu obiectivele Pactului ecologic european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz).

Or. en

Amendamentul 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FTJ ar trebui să asigure 
participarea activă a autorităților publice 
relevante, a partenerilor economici și 
sociali, inclusiv a sindicatelor și a altor 
părți interesate relevante din cadrul 
societății civile, la elaborarea și punerea 
în aplicare a planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 185
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 

eliminat
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proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

Or. en

Amendamentul 186
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
foarte slabe în materie de îndeplinire a 
țintelor stabilite pentru obiectivul specific 
al FTJ.

(16) Pentru a spori orientarea către 
rezultate a utilizării resurselor FTJ, 
Comisia, în conformitate cu principiul 
proporționalității, trebuie să poată aplica 
corecții financiare în cazul unor rezultate 
slabe în materie de îndeplinire a țintelor 
stabilite pentru obiectivul specific al FTJ.

Or. en

Amendamentul 187
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie 
să i se delege competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE, în ceea ce privește modificarea 

eliminat
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elementelor incluse în anexa III la 
prezentul regulament referitoare la 
indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare15. Mai 
exact, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre; acești 
experți au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
__________________
15 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Amendamentul 188
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie 
să i se delege competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE, în ceea ce privește modificarea 
elementelor incluse în anexa III la 
prezentul regulament referitoare la 
indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 

(17) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare15. Mai exact, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre; acești experți au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
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cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare15. Mai exact, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre; acești experți au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________
15 JO L 123, 12.5.2016, p. 13. 15 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Amendamentul 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ, este necesar să se 
confere Comisiei competențe de executare 
pentru a stabili defalcarea anuală a 
alocărilor disponibile pentru fiecare stat 
membru în conformitate cu anexa I.

eliminat

Or. en

Amendamentul 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
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confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

confruntă cu transformări economice, 
energetice și sociale în vederea tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Trebuie să se asigure coerența politicilor 
cu alte politici, în special a politicii 
industriale și a regulilor privind achizițiile 
publice, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile pentru a 
permite industriei europene, inclusiv 
IMM-urilor, să producă bunuri și servicii 
durabile, în conformitate cu Pactul 
ecologic, și să asigure locuri de muncă. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 191
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor și a 
sectoarelor de producție care se confruntă 
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sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

cu transformări economice și sociale în 
vederea tranziției către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre în mod individual. Principalele 
motive în acest sens sunt, pe de o parte, 
disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor teritorii și rămânerea în urmă 
a celor mai defavorizate teritorii, precum și 
limitarea resurselor financiare ale statelor 
membre și ale teritoriilor și, pe de altă 
parte, necesitatea unui cadru coerent de 
punere în aplicare care să acopere mai 
multe fonduri ale Uniunii în cadrul 
gestiunii partajate. Întrucât aceste obiective 
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
prevăzut la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective, 

Or. en

Amendamentul 192
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu provocări economice și 
sociale extraordinare în vederea tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
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resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 193
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări energetice, 
economice și sociale în vederea tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
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adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

(19) Obiectivul prezentului regulament, 
și anume sprijinirea teritoriilor care se 
confruntă cu transformări economice și 
sociale în vederea tranziției energetice 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre în mod 
individual. Principalele motive în acest 
sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
teritorii și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate teritorii, precum și limitarea 
resurselor financiare ale statelor membre și 
ale teritoriilor și, pe de altă parte, 
necesitatea unui cadru coerent de punere în 
aplicare care să acopere mai multe fonduri 
ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. 
Întrucât aceste obiective pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
TUE. În conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Or. en
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Amendamentul 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice, în 
materie de securitate energetică și de 
mediu majore aferente procesului de 
tranziție energetică către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050, și anume tuturor regiunilor 
în care se extrage cărbune în continuare 
sau în care au loc schimbări structurale 
importante după eliminarea treptată a 
activităților de extracție a cărbunelui, 
precum și regiunilor în care se desfășoară 
activități industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin economiilor, 
persoanelor și mediului din teritoriile care 
se confruntă cu provocări socioeconomice 
majore aferente procesului de tranziție 
către obiectivul Uniunii privind clima 
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pentru 2030, stabilit la articolul 2 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, și către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, prevăzută la articolul 2 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) .../... [Legea 
europeană a climei].

Or. en

Amendamentul 197
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice 
majore aferente procesului de tranziție 
energetică către o economie a Uniunii 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în special regiunilor dependente din 
punct de vedere economic de extracția de 
combustibili precum cărbunele sau turba 
și de activitățile conexe.

Or. en

Amendamentul 198
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor care se 
confruntă cu provocări socioeconomice 

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor și 
persoanelor afectate aflate în proces de 
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majore aferente procesului de tranziție 
către o economie a Uniunii neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050.

tranziție către o economie a Uniunii neutră 
din punct de vedere climatic, durabilă din 
punctul de vedere al mediului, bazată în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei și 
circulară până în 2040 sau mai devreme.

Or. en

Amendamentul 199
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a orienta statele membre către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050.
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Or. en

Amendamentul 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor sau 
activităților economice care se confruntă 
cu provocări socioeconomice majore 
aferente procesului de tranziție către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și către 
realizarea obiectivului Uniunii pentru 
2030.

Or. en

Amendamentul 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Tsvetelina 
Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 203
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 204
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. El stabilește obiectivul specific al 
FTJ, acoperirea geografică și resursele 
acestuia, sfera de aplicare a sprijinului 
acordat, precum și dispoziții specifice 
pentru programare și indicatorii necesari 
pentru monitorizare.

Or. en
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Justificare

Investițiile pentru obiectivul privind crearea de locuri de muncă și creșterea economică sunt 
deja sprijinite de FEDR, FC și FSE+, iar suprapunerea este semnificativă. Pe această bază, 
acest fond nu are valoare adăugată în cadrul politicii de coeziune. Prin urmare, FTJ este 
instituit ca un instrument independent de obiectivele politicii de coeziune și ar trebui să fie 
legat de RDC doar în măsura în care ar urma să fie pus în aplicare în conformitate cu 
normele de punere în aplicare prevăzute de RDC, similare cu cele care vizează fondurile 
pentru afaceri interne.

Amendamentul 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv specific Obiective specifice

Or. en
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Amendamentul 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

2. FTJ încurajează investițiile de 
reînnoire în infrastructurile energetice cu 
emisii scăzute de carbon existente, care să 
asigure echilibrarea între cerere și ofertă 
în cadrul sistemelor electrice naționale și, 
prin intermediul exporturilor, în cadrul 
sistemului electric european.
3. FTJ promovează cooperarea 
industrială pentru promovarea modelelor 
de producție de energie electrică cu emisii 
scăzute de carbon din unele state membre 
în țările care depind în mare măsură de 
combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a sprijini 
acțiunile care urmăresc asigurarea unei 
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efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

solidarități și a unei tranziții energetice 
eficace către o economie neutră din punct 
de vedere climatic, ținând seama de 
elaborarea planurilor teritoriale pentru o 
tranziție justă pentru a oferi siguranța 
planificării pentru lucrători, sectorul 
energetic, industrie, investitori și 
comunități, precum și de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și în materie 
de securitate energetică și de mediu ale 
tranziției, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, cu obiectivul de 
neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050 și cu obiectivele de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Or. en

Amendamentul 209
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către realizarea obiectivului 
ambițios al UE pentru 2030, de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
concordanță cu obiectivul de a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2040 sau mai devreme și 
de a limita încălzirea globală la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale. În special, 
FTJ sprijină eforturile de a realiza pe 
deplin potențialul considerabil al acestei 
tranziții de a crea locuri de muncă.
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Justificare

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Amendamentul 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
inclusiv la realizarea obiectivului UE 
pentru 2030, de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 211
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a sprijini 
acțiunile care urmăresc asigurarea unei 
tranziții energetice echitabile și eficiente 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și de a permite regiunilor și 
cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice și în materie de securitate 
energetică și de mediu ale acestei tranziții.

Or. en

Amendamentul 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
realizarea obiectivelor climatice ale UE 
pentru 2030, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 2 din Legea europeană a climei, 
permițând regiunilor și cetățenilor să facă 
față efectelor sociale, economice și de 
mediu ale tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor, operatorilor economici și 
cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice și de mediu ale tranziției către o 
economie a UE neutră din punct de vedere 
climatic și circulară până în 2050.

Or. en

Amendamentul 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

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

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 216
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, în 
primul rând în regiunile care depind în 
mare măsură de cărbune și care au un 
PIB pe cap de locuitor sub media UE. 
80 % dintre resursele FTJ ar trebui să fie 
alocate regiunilor carbonifere enumerate 
în anexa la termenii de referință pentru 
Platforma privind regiunile cu un consum 
ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon (Platforma pentru 
regiunile carbonifere în tranziție) pentru 
a face față efectelor sociale, economice și 
în materie de securitate energetică și de 
mediu ale tranziției lor energetice.

Or. en

Amendamentul 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre și 
regiunile care se confruntă cu provocări 
ulterioare decarbonizării și care au nevoie 
de sprijin financiar adecvat pentru a 
asigura o tranziție justă reală și a evita 
impactul socioeconomic negativ asupra 
industriilor, IMM-urilor, inclusiv asupra 
întreprinderilor nou-înființate, precum și 
asupra lucrătorilor care își pierd locurile 
de muncă în urma tranziției.

Or. en
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Amendamentul 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre 
care s-au angajat să atingă obiectivul de 
neutralitate climatică al Uniunii pentru 
2050. FTJ ar trebui să acorde prioritate 
regiunilor care se bazează în mare 
măsură pe combustibili fosili solizi, care 
au activități industriale cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră sau industrii ale 
căror produse sunt afectate de tranziția 
către neutralitatea climatică a UE.

Or. en

Amendamentul 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre 
care au aprobat obiectivul de a realiza 
neutralitatea climatică până în 2050 și își 
demonstrează angajamentul în planurile 
lor naționale privind energia și clima și 
care au nevoie de ajutor financiar pentru 
a realiza o economie rezilientă și neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050.

Or. en
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Amendamentul 221
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în statele membre care au 
regiuni în care asistența financiară a UE 
este indispensabilă pentru a face față 
provocărilor tranziției.

Or. en

Amendamentul 222
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, în 
primul rând în cele care au regiuni în 
tranziție care depind în mare măsură de 
combustibili precum cărbunele sau turba.

Or. en

Amendamentul 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre. 
Fondul ar trebui să urmărească să fie 
neutru din punct de vedere tehnologic.

Or. en

Amendamentul 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină teritoriile menționate 
la articolul 1 alineatul (1) din toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de cel puțin 18,75 
miliarde EUR la prețurile din 2018 și nu se 
transferă de la alocațiile aferente 
fondurilor care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC], în 
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actul de bază aplicabil. special din fonduri precum Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE+) 
sau Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR). Această sumă 
poate fi majorată, dacă este cazul, cu 
resurse suplimentare alocate la bugetul 
Uniunii, precum și cu alte resurse în 
conformitate cu actul de bază aplicabil.

Or. en

Amendamentul 226
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021- 2027 sunt de 30 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care este 
majorată cu resurse suplimentare alocate în 
bugetul Uniunii, inclusiv prin 
introducerea unor noi impozite 
sustenabile pentru emisiile de carbon, 
aviație, materialele plastice, serviciile 
digitale și financiare, prin crearea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon sau prin 
veniturile generate de sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en

Justificare

Potrivit unor estimări, sunt necesare între 250 și 300 de miliarde EUR pe an pentru 
transformarea economiei UE într-o economie neutră din punct de vedere climatic. Prin 
urmare, propunem majorarea substanțială a cuantumului general al FTJ, deoarece 
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cuantumul propus de Comisie nu este adecvat, având în vedere obiectivele și domeniul de 
aplicare al FTJ.

Amendamentul 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care 
poate fi majorată, dacă este cazul, cu 
resurse suplimentare alocate în bugetul 
Uniunii, precum și cu alte resurse în 
conformitate cu actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajament bugetar în perioada 
2021-2027 sunt de 19 miliarde EUR la 
prețurile din 2018 („principal”) și nu se 
transferă de la alocațiile aferente 
fondurilor care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC]. 
Principalul poate fi majorat, dacă este 
cazul, cu resurse suplimentare alocate în 
bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse 
în conformitate cu actul de bază aplicabil.

Or. en

Justificare

Suma de 7,5 miliarde EUR este insuficientă pentru a răspunde provocărilor sociale și 
economice semnificative ale unei tranziții juste pentru lucrători și comunități. Deși această 
cifră nu trebuie stabilită aici, acest amendament urmărește să sublinieze necesitatea de a 
crește finanțarea necesară pentru a ajunge la neutralitatea climatică a UE. Cu toate acestea, 
nu ar trebui puse în pericol resursele alocate celorlalte fonduri de coeziune.

Amendamentul 228
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt o sumă 
suplimentară de 30 de miliarde EUR la 
prețurile din 2018, sumă care poate fi 
majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en

Justificare

Acest amendament sugerează o majorare a bugetului la 30 de miliarde EUR, care este 
valoarea maximă, chiar dacă suma de 30 de miliarde EUR tot nu este suficientă pentru a 
acoperi nevoile regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon pentru tranziția lor justă 
către neutralitatea climatică până în 2050.

Amendamentul 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 17,88 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en
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Amendamentul 230
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 20 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

Or. en

Amendamentul 231
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
actul de bază aplicabil.

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

Or. pt
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Justificare

Situația economică actuală, care diferă de cea care predomina atunci când Comisia și-a 
prezentat propunerea de regulament, necesită o revizuire a creditelor alocate pentru acest 
instrument. În aceste circumstanțe, acestea ar trebui să fie cel puțin dublate.

Amendamentul 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Finanțarea FTJ nu afectează 
resursele alocate pentru Regulamentul 
(UE) [noul RDC], Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
și programul LIFE (instrument financiar 
pentru mediu), care sprijină aceleași 
priorități tematice.

Or. en

Amendamentul 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 235
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din 
partea FEDR sau a FSE+.

eliminat

Or. en

Amendamentul 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
resursele suplimentare menționate la 
alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din partea 
FEDR sau a FSE+.

4. Prin derogare de la articolul [21 
alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [noul 
RDC], resursele suplimentare menționate 
la alineatul (2), alocate FTJ în bugetul 
Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu 
necesită un sprijin complementar din partea 
FEDR sau a FSE+.

Or. en

Amendamentul 237
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivul său 
specific prevăzut la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7. FTJ sprijină 
doar activitățile din statele membre care 
au adoptat un calendar clar pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili 
și pentru tranziția la o economie neutră 
din punct de vedere climatic, bazată în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei și 
circulară până în 2040 sau mai devreme, 
inclusiv o dată anterioară anului 2030 
pentru eliminarea treptată a cărbunelui, 
acolo unde se utilizează cărbune.

Or. en

Justificare

Mecanismul pentru o tranziție justă ar trebui să fie corelat cu adoptarea unei căi clare pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili. Ambiția imediată constă în eliminarea treptată a 
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cărbunelui până în 2030 în statele membre în care există sectorul cărbunelui. Studiul efectuat 
de Climate Analytics și intitulat „Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the 
Power Sector” (Implicațiile Acordului de la Paris pentru utilizarea cărbunelui în sectorul 
energetic) oferă dovezi că eliminarea treptată a cărbunelui până în 2030 oferă Uniunii 
Europene modalitatea optimă cu cel mai mic cost de a pune în aplicare aspectele relevante 
ale Acordului de la Paris. https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-
coalreport_nov2016_1.pdf

Amendamentul 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile 
care sunt direct legate de obiectivele sale 
specifice prevăzute la articolul 2 și care 
contribuie la implementarea planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7.

Or. en
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Amendamentul 240
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 241
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină cel puțin următoarele activități:
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Or. en

Amendamentul 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină exclusiv următoarele activități:

În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
sprijină următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 245
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (1), FTJ În conformitate cu alineatul (1), FTJ 
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sprijină exclusiv următoarele activități: sprijină următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investiții productive în societățile 
existente, inclusiv în societăți de stat 
regionale și locale, IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, care conduc la 
diversificare și reconversie economică și 
contribuie, de asemenea, la crearea de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care 
conduc la crearea de locuri de muncă 
durabile și de calitate legate de economia 
verde, la diversificare și reconversie 
economică;

Or. en
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Amendamentul 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investiții productive în IMM-uri, 
inclusiv în întreprinderi nou-înființate, 
entități din cadrul comunităților 
energetice și cooperative de vânzare de 
acțiuni către lucrători, care conduc la 
diversificare și reconversie economică;

Or. en

Amendamentul 249
Elena Kountoura

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investiții productive și durabile în 
IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-
înființate, care conduc la crearea de locuri 
de muncă decente și bine plătite, la 
diversificare și reconversie economică;

Or. en

Amendamentul 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 251
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 253
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiții realizate de agenții, de 
organisme și de entități publice pentru a 
stimula activitatea economică și crearea 
de locuri de muncă;

Or. pt

Amendamentul 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi și în extinderea celor 
existente, cu un accent special pe IMM-
uri și întreprinderile nou-înființate, 
pentru a contribui la diversificarea și 
reconversia economică, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri și servicii de 
consultanță;

Or. en

Amendamentul 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, în special IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, care conduc 
la diversificare economică și contribuie la 
crearea de locuri de muncă, inclusiv 
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prestarea de servicii relevante de 
consultanță în afaceri;

Or. en

Amendamentul 256
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță, în special 
care conduc la crearea de locuri de 
muncă datorită tehnologiei pe bază de 
surse regenerabile de energie;

Or. en

Justificare

SRE utilizează mai intensiv forța de muncă decât combustibilii fosili și, prin urmare, 
tehnologiile pe bază de SRE creează, de obicei, mai multe locuri de muncă decât tehnologiile 
convenționale pentru fiecare unitate de energie produsă.

Amendamentul 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv în turismul 
sustenabil sau serviciile pentru cetățeni, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri și 
servicii de consultanță;

Or. en
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Amendamentul 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întreprinderile existente ar trebui să fie sprijinite atunci când dezvoltă noi activități care 
permit realizarea obiectivelor tranziției juste.

Amendamentul 259
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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



AM\1205744RO.docx 157/180 PE652.409v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 262
Elena Kountoura

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 263
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 
investiții în mobilitatea durabilă și 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
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în eficiența energetică și/sau energia din 
surse regenerabile, evidențiind investițiile 
în surse regenerabile de energie și în 
soluții inteligente în domeniul energiei 
electrice, împreună cu infrastructura 
aferentă, precum și în economia circulară 
și în decontaminarea mediului.

Or. en

Amendamentul 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
infrastructura de încărcare pentru 
vehiculele electrice, în eficiența energetică 
și energia din surse regenerabile, inclusiv 
în tehnologii de stocare pentru a permite 
alternative precum mobilitatea durabilă, 
inclusiv transportul de mărfuri în zonele 
urbane sau renovarea clădirilor, printre 
altele.

Or. en

Amendamentul 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile și durabilă, în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în eficiența energetică și energia din 
surse regenerabile, inclusiv în tehnologii 
de stocare, astfel încât toate acestea să 
permită alternative precum mobilitatea 
durabilă sau renovarea clădirilor, printre 
altele;

Or. en

Amendamentul 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 
dezvoltarea unor centrale nucleare 
existente și planificate, după caz, în 
conformitate cu obiectivele Tratatului 
Euratom și cu dreptul Uniunii, în eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolului 1 și ale articolului 2 litera (c) din Tratatul Euratom prevăd neapărat 
dezvoltarea centralelor nucleare. Articolul 106a alineatul (3) din Tratatul Euratom specifică 
în mod clar că Tratatul Euratom are aceeași importanță ca TUE și TFUE în ceea ce privește 
dreptul primar al Uniunii.

Amendamentul 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile; în cazul în care investiția are 
loc ca urmare a dezafectării instalațiilor 
de combustibili fosili existente, toate 
locurile de muncă din acestea ar trebui să 
fie menținute în noile instalații.

Or. en

Amendamentul 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată, sigură și durabilă la prețuri 
accesibile, în vederea eliminării treptate a 
celei pe bază de combustibili fosili, în 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în eficiența energetică și energia din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată din surse regenerabile și la prețuri 
accesibile, în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, inclusiv tehnologii care 
permit integrarea energiei din surse 
regenerabile, cum ar fi stocarea și 
hidrogenul verde și eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 273
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii, infrastructuri și servicii pentru 
un sistem energetic la prețuri accesibile, 
cu emisii scăzute de carbon, sigur și 
flexibil, în reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, în eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile, precum și 
în soluții de stocare;

Or. en

Amendamentul 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 

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

economia circulară, în eficiența energetică 
și energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 276
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor, cu condiția ca acestea să 
fie utilizate ca tehnologie de legătură care 
înlocuiește cărbunele, lignitul, turba și 
șisturile bituminoase și duce la reduceri 
semnificative ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Aceste investiții ar trebui să 
permită utilizarea gazelor din surse 
regenerabile într-o etapă ulterioară.

Or. en

Amendamentul 279
Pietro Fiocchi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de energia din 
surse regenerabile, în special măsuri 
destinate răspândirii instalațiilor de 
dimensiuni mici pe teritorii, cum ar fi 
dezvoltarea autoconsumului privat, 
precum și stimularea autoconsumului 
colectiv și a creării de comunități 
energetice;

Or. en

Amendamentul 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în implementarea de 
tehnologii pentru a înlocui tehnologiile 
bazate pe combustibili fosili, cu excepția 
gazelor naturale, cu tehnologii care 
utilizează combustibili alternativi, inclusiv 
gaze naturale.

Or. en

Amendamentul 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
stocarea sau arderea gazelor naturale, a 
gazelor din surse regenerabile și a 
hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 282
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în reabilitarea energetică 
a clădirilor, în conformitate cu viitoarea 
Inițiativă „Valul de renovări ale 
clădirilor”, punând accentul pe 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
din acest domeniu;
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Or. en

Amendamentul 283
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții pentru a contracara 
obsolescența programată și a inversa 
tendința către reducerea duratei de viață 
utile a bunurilor și a echipamentelor;

Or. pt

Amendamentul 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în reînnoirea 
infrastructurilor energetice existente, care 
garantează, în prezent, o rată de 
alimentare ridicată cu emisii scăzute de 
carbon la nivel național și european;

Or. en

Amendamentul 285
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor naturale și a 
hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții menite să promoveze 
transferul modal în zonele urbane către 
moduri de mobilitate mai durabile;

Or. en

Amendamentul 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri specifice de eficiență 
energetică pentru a aborda sărăcia 
energetică;

Or. en

Amendamentul 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
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Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în încălzirea centralizată;

Or. en

Amendamentul 289
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții în modernizarea, 
extinderea și raționalizarea rețelelor și 
flotelor de transport public și în 
promovarea serviciilor feroviare, a 
modurilor de transport mai ușoare și a 
interoperabilității, cu accent pe zonele 
metropolitane și pe centrele urbane, 
ajutând totodată și la o mai bună 
conectivitate cu zonele insulare și rurale;

Or. pt

Amendamentul 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții în modele mixte de 
aprovizionare cu energie, bazate pe 
sinergia tuturor tehnologiilor cu emisii 
scăzute de carbon - pe bază de surse 
regenerabile de energie, nucleare, de 
captare și stocare a CO2 - cu scopul: de a 
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reduce consumul de combustibili fosili, de 
a răspunde creșterii rapide a cererii de 
energie electrică în următorii ani, de a 
realiza decarbonizarea profundă a 
sectorului energiei electrice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 291
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții în rețele de termoficare 
foarte eficiente din punct de vedere 
energetic și bazate pe surse regenerabile 
de energie, inclusiv în studii pentru 
explorarea potențialului surselor 
regenerabile de energie de a înlocui 
încălzirea centralizată pe bază de 
combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 292
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții legate de construirea 
unor centrale nucleare, precum și de 
producerea, distribuția și transportul 
energiei nucleare;

Or. en



AM\1205744RO.docx 171/180 PE652.409v01-00

RO

Amendamentul 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) interconectarea transfrontalieră a 
rețelelor electrice, în vederea realizării 
obiectivului de 15 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Mauri 
Pekkarinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea siguranței alimentării 
cu energie;

Or. en

Amendamentul 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 296
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) investiții în proiecte care au 
potențialul de a-i atrage pe utilizatorii de 
vehicule private înspre serviciile de 
transport public, de exemplu, făcând 
demersuri în vederea furnizării acestor 
servicii cu titlu gratuit;

Or. pt

Amendamentul 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) promovarea cooperării industriale 
prin transmiterea unor modele energetice 
și industriale virtuoase între statele 
membre ale Uniunii Europene, pentru a 
crea cele mai bune condiții pentru 
investiții viitoare în țările care se 
pregătesc pentru tranziție;

Or. en

Amendamentul 298
Beata Szydło



AM\1205744RO.docx 173/180 PE652.409v01-00

RO

în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) investiții în măsuri de eficiență 
energetică și în energia din surse 
regenerabile, inclusiv investiții în toate 
tipurile de încălzire centralizată cu emisii 
scăzute;

Or. en

Amendamentul 299
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) investiții care să contribuie la 
reducerea emisiilor în toate modurile de 
transport;

Or. en

Amendamentul 300
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera de (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) investiții într-o mobilitate urbană 
multimodală durabilă;

Or. en

Amendamentul 301
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) investiții în disponibilitatea și 
accesibilitatea transporturilor;

Or. en

Amendamentul 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, în special investiții 
care să faciliteze tranziția către o 
economie circulară și neutralitatea 
climatică, inclusiv utilizând tehnologii 
digitale și date din agricultură, 
silvicultură și industria alimentară, în 
special pentru modernizarea 
infrastructurii de bandă largă în zonele 
rurale și în regiunile îndepărtate.
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Or. en

Amendamentul 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, inclusiv investiții în 
rețele de foarte mare capacitate și în 
tehnologia 5G, precum și în soluții 
inteligente în domeniul energiei electrice 
și în infrastructura și tehnologiile 
aferente;

Or. en

Amendamentul 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală, inclusiv în 
controlul sarcinii echipamentelor și a 
aparatelor, în tehnologii de contorizare și 
comunicații care să permită dezvoltarea 
reacției din partea cererii;

Or. en

Amendamentul 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în activități legate de 
produsele, echipamentele și dispozitivele 
medicale;

Or. en

Justificare

Este nevoie, în mod evident, de relocarea și reintegrarea proceselor industriale în interiorul 
UE, în special a celor strategice, cum sunt produsele și echipamentele medicale, care ar 
trebui să fie favorizate în mod activ pe întreg teritoriul UE, inclusiv cele afectate de tranziție. 
În acest sens, Fondul pentru o tranziție justă ar trebui să permită, în domeniul de aplicare al 
sprijinului, și activitățile legate de produsele și echipamentele medicale.

Amendamentul 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 307
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
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restaurare a terenurilor și de reconversie; restaurare a terenurilor și de reconversie, 
inclusiv reconversia minelor de cărbune 
în unități de producere de energie din 
surse regenerabile, cu excepția acțiunilor 
de prevenire și de reparare necesare 
conform Directivei 2004/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 și punerea în aplicare 
a legislației naționale, în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește”, în 
temeiul articolului 45 din Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 
al Comisiei și al legislației naționale 
privind decontaminarea solului;

Or. en

Justificare

Studiul efectuat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) a luat în discuție sinergiile dintre 
dezvoltarea surselor regenerabile de energie și închiderea minelor. În special, minele de 
cărbune de suprafață abandonate prezintă posibilități foarte atractive pentru dezvoltarea 
unor instalații solare, eoliene și de stocare a bateriilor. Reconversia fostelor exploatări 
miniere în unități de producere de energie din surse regenerabile poate contribui la 
securitatea energetică și poate asigura valoare economică și locuri de muncă pentru 
comunitățile postminiere. Dezvoltarea unor astfel de proiecte beneficiază de existența 
infrastructurii și de disponibilitatea extinsă a terenurilor, precum și de personal instruit.

Amendamentul 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea, 
decontaminarea, decontaminarea 
mediului, revitalizarea, accesul și 
renovarea fostelor mine de cărbune și a 
fostelor centrale electrice, precum și a 
siturilor și a instalațiilor dezafectate, în 
proiecte de restaurare a terenurilor și de 
reconversie, inclusiv în împădurirea 
exploatărilor postminiere de cărbune;
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Or. en

Amendamentul 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerare, legate de 
revitalizarea decontaminarea, accesul și 
renovarea fostelor mine de cărbune, a 
altor mine și a centralelor electrice, 
precum și a siturilor și a instalațiilor 
dezafectate, în proiecte de restaurare a 
terenurilor și de reconversie, inclusiv în 
împădurirea exploatărilor postminiere de 
cărbune;

Or. en

Amendamentul 310
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
inclusiv investiții în infrastructură în 
zonele postminiere, care să crească 
nivelul acestora de adaptare la 
schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 311
Elena Kountoura

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie; 
aceste investiții ar trebui să fie 
complementare și în concordanță cu 
principiul „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
asigurând totodată aplicarea adecvată a 
principiului „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
asigurând totodată respectarea 
principiului „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 314
Sandra Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
fiind eligibile numai entitățile publice și 
IMM-urile;  

Or. pt

Amendamentul 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en


