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Amendamentul 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) investiții în mobilitate urbană 
multimodală ecologică și în combustibili 
alternativi pentru transport care 
accelerează tranziția către mobilitate cu 
emisii zero de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 317
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
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) investiții în proiecte de atenuare și 
de adaptare la schimbările climatice, 
bazate pe natură;

Or. en

Amendamentul 318
Elena Kountoura

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) investiții ale comunităților 
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energetice locale pentru combaterea 
sărăciei energetice și pentru energia din 
surse regenerabile la prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare, 
reciclare și alte mijloace de recuperare 
(inclusiv valorificarea energetică);

Or. en

Amendamentul 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare netoxice, inclusiv prin prevenirea 
generării de deșeuri și reducerea acestora, 
utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, 
reparare și reciclare;

Or. en

Amendamentul 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, inclusiv prin prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

(g) investiții în consolidarea economiei 
circulare, prin prevenirea generării de 
deșeuri și reducerea acestora, utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 
și reciclare;

Or. en

Amendamentul 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în transformarea 
ecologică a sectoarelor relevante din 
punct de vedere economic pentru 
regiunile aflate în tranziție, precum 
turismul sau agricultura;

Or. en

Amendamentul 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în proiecte pentru 
combaterea sărăciei energetice și 
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creșterea eficienței energetice în regiunile 
cele mai afectate;

Or. en

Amendamentul 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în infrastructura de 
transport pentru a facilita dezvoltarea 
economică și crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

Or. en

Justificare

Energia nucleară — pe lângă tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile — 
joacă un rol esențial în decarbonizarea sectorului energetic. În prezent, 50 % din reducerile 
de emisii din sectorul energetic în Uniunea Europeană sunt asigurate de energia nucleară. În 
conformitate cu principiul neutralității tehnologice, avem nevoie ca toate soluțiile adecvate să 
fie la dispoziția noastră pentru a obține o economie neutră din punct de vedere climatic.

Amendamentul 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 



AM\1205745RO.docx 7/112 PE652.410v01-00

RO

Gheorghe Falcă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) investiții în decarbonizarea 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 327
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
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor acordând o atenție deosebită 
competențelor și calificărilor compatibile 
cu tranziția către o economie durabilă și 
digitală și către o economie verde;

Or. en

Amendamentul 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea, recalificarea și 
calificarea pentru alte ocupații a 
lucrătorilor și a persoanelor fizice care 
desfășoară o activitate independentă a 
căror activitate a fost afectată ca urmare a 
modificărilor structurale majore;
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Or. en

Amendamentul 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, inclusiv a persoanelor fizice 
care desfășoară o activitate independentă, 
indiferent de tipul de ocupare a forței de 
muncă sau de sector;

Or. en

Amendamentul 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă în scopul 
ocupării unui loc de muncă în sectorul 
economiei verzi;

Or. en

Amendamentul 331
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

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

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, ținând totodată seama de 
perspectiva echilibrului de gen;

Or. en

Amendamentul 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) dezvoltarea unor noi competențe, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) dezvoltarea infrastructurii sociale 
necesare pentru a sprijini accesul la piața 
forței de muncă, incluziunea socială și 
îmbătrânirea ducând o viață activă și 
sănătoasă;

Or. en

Justificare

Nicio investiție în piața muncii, educație și formare profesională nu poate fi dezvoltată dacă 
nu există infrastructura adecvată.  Infrastructura socială pentru educație, sănătate și 
dezvoltare socială poate juca un rol important în teritoriile vizate de tranziția justă, din cauza 



PE652.410v01-00 10/112 AM\1205745RO.docx

RO

costurilor sociale ridicate ale tranziției la nivel regional.

Amendamentul 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și sprijin 
pentru venit oferit lucrătorilor care și-au 
pierdut locul de muncă ca o consecință a 
tranziției;

Or. en

Amendamentul 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă și orientare profesională 
acordate persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè

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

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc 
de muncă și pentru dezvoltarea 
competențelor acordate persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
acordând atenție mai ales femeilor și 
lucrătorilor aflați în tranziție. Ar trebui 
incluse granturi de mobilitate pentru 
lucrătorii care trebuie să se mute pentru 
un nou loc de muncă;

Or. en

Justificare

Tranziția va crea mai multe locuri de muncă pe plan local, însă aceste noi locuri de muncă ar 
putea fi în diferite regiuni sau ar putea necesita competențe diferite. Este esențial să se 
investească masiv în capitalul uman prin intermediul politicilor, pentru a îmbunătăți 
mobilitatea forței de muncă cu scopul de a evita niveluri ridicate ale șomajului în unele 
regiuni, în special în cele afectate.

Amendamentul 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
inclusiv sprijin pentru venit oferit 
lucrătorilor aflați în tranziție și granturi 
de mobilitate pentru lucrătorii care 
trebuie să se mute pentru un nou loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 339
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
special a femeilor și a grupurilor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă și 
sprijin pentru pensionarea anticipată;

Or. en
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Amendamentul 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) formarea profesională și 
incluziunea activă a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 342
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 ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) alte activități specifice de orice 
natură care contribuie la realizarea 
obiectivului specific unic al FTJ, incluse 
în planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă și convenite între un stat membru, 
autoritățile relevante ale teritoriilor vizate 
și aprobate de Comisia Europeană;

Or. en

Amendamentul 343
Sandra Pereira

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

Activitățile la care se face referire la 
alineatul (2) promovează înființarea de 
întreprinderi noi, îmbunătățirea 
structurilor vechi și conversia 
profesională a lucrătorilor pentru a 
asigura că ocuparea forței de muncă nu 
este afectată din punct de vedere 
structural în regiuni care necesită o 
revizuire completă a profilului lor 
industrial și productiv.

Or. pt

Amendamentul 344
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile menționate la literele (a)-(g) 
sunt eligibile exclusiv dacă sunt 
considerate durabile din punctul de 
vedere al mediului în conformitate cu 
articolul [ ] din 
Regulamentul.../…[Regulamentul privind 
taxonomia].

Or. en

Amendamentul 345
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
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desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE și în conformitate cu 
normele Uniunii privind ajutoarele de 
stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE, investiții productive 
în alte întreprinderi decât IMM-urile, cu 
condiția ca aceste investiții să respecte 
criteriile prevăzute la [articolele] din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind taxonomia] și cu condiția ca 
întreprinderile în cauză să publice, până 
în 2040 sau înainte, un plan obligatoriu 
clar, în conformitate cu obiectivul 
neutralității climatice, și alte informații 
relevante bazându-se pe modelele care 
urmează să fie elaborate de Comisie. 
Aceste investiții vor fi supuse aprobării de 
către Comisie în cadrul planului teritorial 
pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) literele (h) și (i). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
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sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
dacă contribuie la tranziția la o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
dacă nu implică relocarea, astfel cum se 
prevede la articolul 60 din Regulamentul 
nr. …/… [RDC], precum și pentru 
activitățile industriale care fac obiectul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, dacă nu contribuie 
la creșterea profitului obținut din 
comercializarea certificatelor de emisii.

Or. en

Amendamentul 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și, 
pentru activitățile industriale care fac 
obiectul sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, dacă nu contribuie 
la creșterea profitului obținut din 
comercializarea certificatelor de emisii.

Or. en
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Amendamentul 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE, investiții 
productive în alte întreprinderi decât IMM-
urile, cu condiția ca aceste investiții să fi 
fost aprobate în cadrul planului teritorial 
pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în teritoriile 
respective, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost incluse în 
planul teritorial pentru o tranziție justă, 
dacă acest lucru este necesar pentru 
tranziția energetică, pe baza informațiilor 
solicitate în temeiul articolului 7 alineatul 
(2) litera (h).

Or. en

Amendamentul 349
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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
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sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
dacă acestea nu implică relocarea, în 
conformitate cu articolul 60 din 
Regulamentul nr. …/… [RDC].

Or. en

Amendamentul 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). 
Aceste investiții sunt eligibile numai dacă 
sunt necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, inclusiv în 
întreprinderi cu capital public sau 
societăți pe acțiuni, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 351
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în 
conformitate cu articolul 107 alineatul (3) 

În plus, FTJ poate sprijini, în teritoriile 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), 
investiții productive în alte întreprinderi 
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literele (a) și (c) din TFUE, investiții 
productive în alte întreprinderi decât IMM-
urile, cu condiția ca aceste investiții să fi 
fost aprobate în cadrul planului teritorial 
pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

decât IMM-urile, cu condiția ca aceste 
investiții să fi fost aprobate în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 352
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca: aceste investiții 
să respecte criteriile stabilite la [articolele] 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind taxonomia] și cu 
condiția ca întreprinderile în cauză să 
publice, până în 2040 sau înainte, un plan 
obligatoriu clar, în conformitate cu 
obiectivul neutralității climatice, și alte 
informații relevante, bazându-se pe 
modelele care urmează să fie elaborate de 
Comisie. Aceste investiții sunt supuse 
aprobării de către Comisie în cadrul 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
pe baza informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.
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Or. en

Amendamentul 353
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
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
nu se suprapun, creând efect de balast, 
peste profiturile pe care instalațiile 
industriale le pot obține în cadrul ETS.

Or. en

Amendamentul 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
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Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă.

Consiliului, cu condiția ca aceste investiții 
să fi fost aprobate în cadrul planului 
teritorial pentru o tranziție justă, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă și 
dacă nu contribuie la creșterea 
profiturilor obținute din comercializarea 
certificatelor de emisii.

Or. en

Amendamentul 355
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru elaborarea unor modele 
care să specifice conținutul și modul de 
prezentare a informațiilor care trebuie 
publicate în temeiul articolului 4 alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Excluderi din sfera de aplicare a 

sprijinului
FTJ nu sprijină:
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(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;
(b) fabricarea, prelucrarea și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;
(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;
(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;
(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă.
__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 358
András Gyürk, Edina Tóth
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Justificare

Energia nucleară — pe lângă tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile — 
joacă un rol esențial în decarbonizarea sectorului energetic. În prezent, 50 % din reducerile 
de emisii din sectorul energetic în Uniunea Europeană sunt asigurate de energia nucleară. În 
conformitate cu principiul neutralității tehnologice, avem nevoie ca toate soluțiile adecvate să 
fie la dispoziția noastră pentru a obține o economie neutră din punct de vedere climatic, prin 
urmare, sprijinul pentru energia nucleară nu trebuie exclus.

Amendamentul 359
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 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 360
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea, întreținerea sau 
construirea centralelor nucleare, precum și 
gestionarea sau depozitarea deșeurilor 
nucleare;

Or. en

Amendamentul 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea centralelor nucleare;

Or. en

Justificare

Dispozițiile de la articolul 1 și la articolul 2 litera (c) din Tratatul Euratom prevăd 
necesitatea dezvoltării centralelor nucleare. Articolul 106a alineatul (3) din Tratatul 
Euratom precizează că Tratatul Euratom are aceeași abordare ca TUE și TFUE în ceea ce 
privește dreptul primar al Uniunii.

Amendamentul 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile care împiedică 
dezvoltarea și implementarea de 
alternative cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon sau care au ca rezultat activități și 
operațiuni care se vor baza ulterior pe 
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subvenții pentru a funcționa într-un mod 
stabil și durabil;

Or. en

Amendamentul 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activitățile sau investițiile care nu 
sunt în conformitate cu taxonomia UE 
pentru finanțe durabile;

Or. en

Amendamentul 364
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16;

eliminat

__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 365
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investițiile care nu asigură locuri 
de muncă decente bazate pe contracte și 
pe negociere colectivă, cu o remunerație 
adecvată și cu echilibru între viața 
profesională și cea privată;

Or. pt

Amendamentul 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili cu excepția 
investițiilor care vizează trecerea de la 
centrale electrice pe cărbune la mici 
centrale electrice flexibile pe gaz pentru a 
asigura tranziția către neutralitatea 
climatică;

Or. en

Justificare

În unele teritorii selectate, vizate de FTJ, angajatorii care oferă cel mai mare număr de 
locuri de muncă și care produc cea mai mare cantitate de energie sunt centralele pe cărbune. 
Este esențial, pentru menținerea numărului de locuri de muncă, reducând concomitent 
emisiile de GES și asigurând totodată producția de energie GW, dacă nu sunt disponibile 
surse regenerabile de energie, ca tranziția de la centralele pe cărbune la centralele pe gaze 
naturale să fie eligibilă în cadrul FTJ. Acesta este un pas intermediar necesar către 
neutralitatea climatică, întrucât va ține seama de constrângerile geografice, de performanța 



AM\1205745RO.docx 27/112 PE652.410v01-00

RO

sistemului și asigură un anumit echilibru împreună cu FEDR care sprijină doar investițiile în 
sisteme de încălzire pe bază de gaz.

Amendamentul 367
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 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili solizi, cu 
excepția celor care se utilizează în cadrul 
proiectelor cu tehnologii curate de ardere 
a cărbunelui sau a hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 368
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili; cu excepția 
investițiilor pentru sistemul de încălzire 
centralizată din regiunile carbonifere în 
tranziție;

Or. en

Amendamentul 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, inclusiv 
dezafectarea centralelor sau reducerea 
capacității acestora;

Or. en

Amendamentul 370
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, transportul, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili, inclusiv a gazelor naturale;

Or. en

Justificare

Investment in fossil fuels is inconsistent with a just transition, as it raises the overall costs of a 
transition by blocking investments which would allow regions to ‘leap-forward’ towards full 
climate neutrality. It also reinforces the lock-in of fossil fuel infrastructure and is illogical 
when considered in the context that the objective of the transition funds is to support the 
transition from fossil fuels and towards climate neutrality. It is pivotal such an exclusion 
includes natural gas, as this cannot be considered a transition fuel once the time to 
recuperate investment costs is considered and when the lifetime emissions (including leaked 
methane) is taken into account.

Amendamentul 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;

Or. en

Amendamentul 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili solizi;

Or. en

Amendamentul 373
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili solizi;

Or. en
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Amendamentul 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de 
bandă largă în zonele în care există cel 
puțin două rețele de bandă largă de 
categorie echivalentă.

(e) investițiile productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, care 
implică transferul de locuri de muncă, de 
capital și de procese de producție dintr-un 
stat membru în altul;

Or. en

Justificare

FTJ nu ar trebui să implice relocarea activităților economice.

Amendamentul 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) activitățile sau investițiile care 
conduc la blocarea activelor dăunătoare 
pentru climă și pentru obiectivele Uniunii 
Europene privind mediul, ținând cont de 
durata de viață a acestora;

Or. en

Amendamentul 376
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investițiile în instalații de tratare a 
deșeurilor reziduale;

Or. en

Amendamentul 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investițiile legate de apărarea 
industriei de armament;

Or. en

Amendamentul 378
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) activitățile legate de programarea 
de noi extracții de combustibili fosili sau 
de turbă, inclusiv activități legate de 
redeschiderea instalațiilor de extracție 
dezafectate temporar din regiunea de 
nivel NUTS 2 în care se înscrie teritoriul 
în cauză, pe durata programului;

Or. en
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Amendamentul 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) investițiile productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, care 
implică transferul de locuri de muncă, de 
capital și de procese de producție dintr-un 
stat membru în altul;

Or. en

Amendamentul 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) investiții care ar conduce la 
utilizarea nedurabilă a biomasei din toate 
sursele;

Or. en

Amendamentul 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5 litera (d) și 
după aprobarea de către Comisie, FTJ 
susține investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
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arderea gazului natural dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții:
- investițiile vizează modernizarea și/sau 
înlocuirea infrastructurilor existente care 
generează emisii mai mari de dioxid de 
carbon;
- infrastructura care beneficiază de sprijin 
acționează în sinergie cu capacitatea de 
producție de energie din surse 
regenerabile și de alte energii neutre din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon.
Derogarea se aplică și se acordă numai pe 
durata perioadei de tranziție până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program. Comisia aprobă un program 
numai dacă identificarea teritoriilor celor 
mai afectate de procesul de tranziție, 
cuprinsă în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă, este justificată în 
mod corespunzător, iar planul respectiv 
este în concordanță cu Planul național 
privind energia și clima și cu strategia pe 
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termen lung, precum și cu raportul de 
țară al statului membru în cauză din 
cadrul semestrului european.

Or. en

Amendamentul 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program. Resursele se alocă sectorului 
care este cel mai afectat de tranziția către 
neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 384
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 

Resursele FTJ se programează pentru 
categoriile de regiuni în care se află 
teritoriile în cauză, acordând prioritate 
regiunilor mai puțin dezvoltate în cadrul 
politicii de coeziune, pe baza planurilor 
teritoriale pentru o tranziție justă întocmite 
în conformitate cu articolul 7 și aprobate de 
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programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Comisie ca parte a unui program sau a unei 
modificări a programului. Resursele 
programate trebuie să ia forma unuia sau 
mai multor programe specifice sau a uneia 
sau mai multor priorități din cadrul unui 
program.

Or. pt

Amendamentul 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în 
planul teritorial pertinent pentru o 
tranziție justă, este justificată în mod 
corespunzător, iar planul respectiv este în 
concordanță cu planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 386
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 

În conformitate cu angajamentul său de a 
asigura realizarea neutralității climatice 
în Uniune în ansamblul său, Comisia 
aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
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statului membru în cauză. este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză și definește etape 
clare de eliminare treptată a 
combustibililor fosili, cât mai curând 
posibil, inclusiv o dată anterioară anului 
2030 pentru eliminarea treptată a 
cărbunelui, după caz.

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop consolidarea rolului Comisiei ca instituție care acționează în 
interesul Uniunii în ansamblu. Atunci când ia decizia cu privire la programele FTJ, Comisia 
trebuie să țină seama de obiectivul strategic pe termen lung al Uniunii de a transforma 
Europa într-un continent neutru din punct de vedere climatic. Încercările de reducere a 
rolului Comisiei ar submina atingerea acestui obiectiv strategic.

Amendamentul 387
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză. Comisia 
limitează la 50 % alocările naționale 
destinate statelor membre care nu și-au 
asumat încă un obiectiv național privind 
neutralitatea climatică până în 2050, 
restul de 50 % rămânând disponibile 
pentru statele membre respective de 
îndată ce obiectivul respectiv este adoptat.

Or. en
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Amendamentul 388
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 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este compatibil cu planul 
național privind energia și clima al statului 
membru în cauză. În cazul în care 
Comisia nu este de acord cu propunerea 
statului membru, aceasta își justifică în 
mod corespunzător decizia de a refuza 
aprobarea.

Or. en

Amendamentul 389
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
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima și 
cu strategia pe termen lung ale statului 
membru în cauză, precum și cu Legea 
europeană a climei [2020/…].
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Or. en

Amendamentul 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor afectate de 
procesul de tranziție, cuprinsă în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 391
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate 
către prioritatea FTJ este egal cu 
valoarea sprijinului acordat de JTF 
acestei priorități înmulțită cel puțin cu 
1,5, dar nu depășește această valoare 
înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

Or. en
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Justificare

Accesul condiționat la alocarea FTJ, în special prin limitarea utilizării resurselor FEDR și 
FSE+, subminează obiectivul acestuia ca instrument menit să abordeze în mod just 
provocarea reprezentată de tranziția energetică.

Amendamentul 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate 
către prioritatea FTJ este egal cu 
valoarea sprijinului acordat de JTF 
acestei priorități înmulțită cel puțin cu 
1,5, dar nu depășește această valoare 
înmulțită cu 3.

2. Programele sau prioritățile FTJ 
sunt finanțate de resursele FTJ constând în 
întreaga alocare din FTJ pentru statele 
membre sau o parte din aceasta și resursele 
transferate în conformitate cu articolul [21 
alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [noul 
RDC].

Or. en

Amendamentul 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și, în mod voluntar, 
resursele transferate în conformitate cu 
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Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate 
către prioritatea FTJ este egal cu 
valoarea sprijinului acordat de JTF 
acestei priorități înmulțită cel puțin cu 
1,5, dar nu depășește această valoare 
înmulțită cu 3.

articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC].

Or. en

Justificare

Ar trebui să se evite astfel ca regiunile care depind de fondurile de coeziune, care nu sunt 
afectate de provocarea pe care o reprezintă decarbonizarea, să fie obligate să contribuie din 
pachetul lor financiar în favoarea regiunilor care sunt, eventual, mai dezvoltate și care trec 
printr-un proces de decarbonizare. Nu ar trebui să se creeze nicio contradicție de acest fel cu 
obiectivul fondurilor de coeziune care vizează acordarea de sprijin regiunilor mai puțin 
dezvoltate, în scopul reducerii disparităților regionale.

Amendamentul 394
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 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate 
în conformitate cu articolul [21a] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul 
resurselor FEDR și FSE+ transferate către 
prioritatea FTJ este egal cu valoarea 
sprijinului acordat de JTF acestei 
priorități înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu 
depășește această valoare înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ 
cuprind resursele FTJ constând în întreaga 
alocare din FTJ pentru statele membre sau 
o parte din aceasta și resursele transferate, 
în mod voluntar, în conformitate cu 
articolul [21a] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și 
FSE+, pe care statul membru decide să le 
transfere către prioritatea FTJ, nu 
depășește valoarea înmulțită cu 3 a 
sprijinului primit din FTJ.

Or. en
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Amendamentul 395
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 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele eligibile finanțate din 
FTJ, care contribuie la realizarea 
obiectivului specific prevăzut la articolul 
2, pot fi finanțate cu 10 puncte 
procentuale în plus față de ratele de 
cofinanțare aplicabile regiunii în care se 
află teritoriul sau teritoriile identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă.

Or. en

Amendamentul 396
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 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 

1. Statele membre întocmesc, în 
strânsă colaborare cu autoritățile 
competente ale teritoriilor vizate, unul sau 
mai multe planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care acoperă unul sau mai 
multe teritorii afectate corespunzătoare 
nivelului 3 al nomenclatorului comun al 
unităților teritoriale de statistică („regiuni 
de nivel NUTS 3”) instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
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conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic, social și asupra securității 
energetice al tranziției, în special în ceea 
ce privește pierderile estimate de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
utilizării combustibililor fosili solizi și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

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 posibilitățile statelor 
membre de a propune domenii de 
investiții pentru care să se solicite sprijin 
din partea FTJ.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 397
Patrizia Toia, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
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nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură, direct și indirect, pe 
baza impactului economic și social al 
tranziției, pe termen scurt și lung, în 
special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră și conversia către industrii 
alternative în sectoarele în care produsele 
industriale finite sunt, în cele din urmă, 
incompatibile cu obiectivul neutralității 
emisiilor de dioxid de carbon.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
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teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

teritoriilor vizate, atât la nivel național, 
cât și la nivel regional, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră. Autoritățile relevante și părțile 
interesate ar trebui să fie implicate activ 
în toate etapele procesului: de pregătire, 
selecție și punere în aplicare.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 1. Statele membre întocmesc, 
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împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care pot face parte sau pot corespunde 
unor niveluri mai extinse precum nivelul 
3 al nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili, 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră sau conversia către industrii 
alternative în sectoarele cu produse care 
sunt afectate de tranziția către 
neutralitatea climatică a Uniunii.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 



PE652.410v01-00 46/112 AM\1205745RO.docx

RO

teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic, social și ecologic al tranziției, în 
special în ceea ce privește numărul 
potențial de locuri de muncă afectate și 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili și necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 401
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente 
regionale și locale și cu alte părți 
interesate menționate la alineatul (3), 
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care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate 
în cea mai mare măsură pe baza 
impactului economic și social al tranziției, 
în special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă care acoperă unul 
sau mai multe teritorii afectate 
corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile care 
necesită sprijin suplimentar pentru a 
obține impactul economic și social al 
tranziției, în special în ceea ce privește 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili și necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 402
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
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nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor 
de producție ale instalațiilor industriale 
cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă și necesitățile de 
reconcentrare asupra profilurilor 
locurilor de muncă în urma schimbărilor 
prin care trece profilul industrial și 
productiv al teritoriilor respective.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. pt

Amendamentul 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
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al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției, 
pierderile de locuri de muncă înregistrate 
în trecut, și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 404
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
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Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili solizi și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
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cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 406
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
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al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

__________________ __________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 407
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie 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 
și un calendar al etapelor principale ale 
tranziției, inclusiv un calendar cu 
obiective de etapă care să vizeze 
eliminarea treptată a centralelor pe 
cărbune până în 2030, în care se 
utilizează cărbunele, precum și o dată 
clară pentru eliminarea treptată a tuturor 
combustibililor fosili în conformitate cu 
cea mai recentă versiune a Planului 
național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Or. en
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Justificare

Mecanismul pentru o tranziție justă ar trebui să fie corelat cu adoptarea unor etape clare de 
eliminare treptată a combustibililor fosili. Obiectivul cel mai stringent este eliminarea 
treptată a cărbunelui până în 2030.

Amendamentul 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național și regional către 
realizarea obiectivelor UE 2030 în materie 
de climă, astfel cum sunt stabilite în 
Legea europeană a climei, și a unei 
economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, care să includă un 
calendar al etapelor principale ale 
tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”) și cu Raportul 
privind semestrul european;

Or. en

Amendamentul 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 

(a) o descriere detaliată a procesului de 
tranziție la nivel național către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
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includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

2050, care să includă un calendar al 
eliminării treptate a combustibililor fosili 
și alte etape principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”) și cu Legea europeană a climei 
[2020/…];

Or. en

Amendamentul 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă măsurile de tranziție adoptate 
anterior și un calendar al următoarelor 
etape principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Or. en

Amendamentul 411
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă măsurile de tranziție timpurii 
adoptate anterior și un calendar al 
următoarelor etape principale ale 
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energia și clima („PNEC”); tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

Or. en

Amendamentul 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050, 
care să includă un calendar al etapelor 
principale ale tranziției, în concordanță cu 
cea mai recentă versiune a Planului 
național privind energia și clima („PNEC”) 
și cu strategia pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 413
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere detaliată a procesului de 
tranziție la nivel național către o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050 cel târziu, care să includă un calendar 
al etapelor principale ale tranziției, în 
concordanță cu cea mai recentă versiune a 
Planului național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Or. en
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Amendamentul 414
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, care să 
includă un calendar al etapelor principale 
ale tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic compatibilă 
cu cea mai recentă versiune a Planului 
național privind energia și clima 
(„PNEC”);

Or. en

Amendamentul 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare 
măsură de procesul de tranziție menționat 
la litera (a) și care urmează să fie sprijinite 
de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor sau a activităților economice ca 
fiind afectate în cea mai mare măsură de 
procesul de tranziție menționat la litera (a) 
și care urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 416
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor ca fiind afectate în cea mai 
mare măsură de procesul de tranziție 
menționat la litera (a) și care urmează să 
fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu 
alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea 
teritoriilor care necesită sprijin 
suplimentar pentru a realiza procesul de 
tranziție menționat la litera (a) și care 
urmează să fie sprijinite de FTJ, în 
conformitate cu alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 417
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o evaluare a altor circumstanțe 
agravante de care trebuie să se țină seama 
la identificarea celor mai afectate teritorii, 
cum ar fi rata șomajului, tendințele de 
depopulare și eforturile anterioare de 
reconversie sau de tranziție;

Or. en

Amendamentul 418
Patrizia Toia, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
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locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, numărul de întreprinderi 
care au fost afectate și pierderile de 
venituri preconizate, nevoile și obiectivele 
de dezvoltare care trebuie atinse până în 
2030 legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau a activităților ale căror 
produse industriale finite sunt în cele din 
urmă incompatibile cu obiectivul 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon 
în aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie la nivelul UE neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050, 
identificând numărul potențial de locuri de 
muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, numărul de întreprinderi 
afectate, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau a activităților industriale 
ale căror produse sunt afectate de 
tranziția UE către neutralitatea climatică 
în aceste teritorii;

Or. en
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Amendamentul 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând cu precizie numărul 
potențial de locuri de muncă afectate și de 
locuri de muncă pierdute (atât estimate, cât 
și înregistrate anterior), nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de transformarea 
sau încetarea activităților cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră în aceste teritorii; 
includerea teritoriilor în categoriile de 
regiuni prevăzute la articolul 174 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 421
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile 
care necesită sprijin suplimentar pentru 
tranziție, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu și de gen al tranziției 
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, 
identificând numărul potențial de locuri de 
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efect de seră în aceste teritorii; muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic, asupra securității energetice și 
de mediu al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
identificând numărul potențial de lucrători, 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, impactul potențial asupra 
veniturilor regiunilor autonome de nivel 
NUTS2 și NUTS3 și nevoile și obiectivele 
de dezvoltare care trebuie atinse până în 
2030 legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 423
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de (c) o evaluare a provocărilor legate de 
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tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
persoane care trebuie să urmeze cursuri 
de conversie profesională, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de transformarea 
sau încetarea activităților cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră în aceste teritorii, 
împreună cu stimulentele necesare pentru 
înființarea de întreprinderi și păstrarea 
locurilor de muncă;

Or. pt

Amendamentul 424
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 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
locuri de muncă afectate și de locuri de 
muncă pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic, asupra securității energetice și 
de mediu al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
identificând numărul potențial de locuri de 
muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, nevoile și obiectivele de 
dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

Or. en
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Amendamentul 425
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o evaluare a potențialului de 
creare de locuri de muncă ca urmare a 
utilizării tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile în 
teritoriile identificate;

Or. en

Amendamentul 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic, asupra securității energetice și 
de mediu al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
pentru a împiedica agravarea sărăciei 
energetice;

Or. en

Amendamentul 427
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic, asupra securității energetice și 
de mediu al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 428
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050;

Or. en

Amendamentul 429
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale, inclusiv strategii de reînnoire 
economică și industrială pentru a sprijini 
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producția și pentru a menține sau a 
îmbunătăți nivelurile de ocupare a forței 
de muncă;

Or. pt

Amendamentul 430
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale relevante;

Or. en

Amendamentul 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile, inclusiv posibilitatea 
evaluării suplimentare de către organisme 
și instituții neguvernamentale;

Or. en
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Amendamentul 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile;

(f) o descriere a mecanismelor de 
guvernanță care constau în acordurile de 
parteneriat, măsurile de monitorizare și 
evaluare planificate și organismele 
responsabile atât la nivel național, cât și la 
nivel regional;

Or. en

Amendamentul 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o descriere a procesului 
participativ desfășurat pentru elaborarea 
sa;

Or. en

Amendamentul 434
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a tipului de operațiuni (g) o descriere a tipului și a 
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preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului tranziției;

calendarului operațiunilor preconizate și a 
contribuției estimate a acestora la atenuarea 
impactului economic, social și de mediu al 
tranziției la nivel local, regional și (dacă 
este cazul) național;

Or. en

Amendamentul 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o 
listă exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției;

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive și 
durabile ale altor întreprinderi decât IMM-
urile, o listă orientativă a acestor 
operațiuni și întreprinderi și o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin printr-o 
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lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

analiză a lacunelor care să demonstreze că 
pierderile de locuri de muncă preconizate 
ar depăși numărul preconizat de locuri de 
muncă create în absența investiției; în 
cazul în care acest sprijin este acordat 
activităților industriale care fac deja 
obiectul sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, o descriere a 
faptului că un astfel de sprijin nu 
contribuie la creșterea profiturilor care 
provin deja din ETS;

Or. en

Amendamentul 437
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
exhaustivă a acestor operațiuni și 
întreprinderi și o justificare a necesității 
acordării acestui sprijin printr-o analiză a 
lacunelor care să demonstreze că pierderile 
de locuri de muncă preconizate ar depăși 
numărul preconizat de locuri de muncă 
create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este 
acordat pentru investițiile productive ale 
altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă 
a acestor operațiuni și întreprinderi și o 
justificare a necesității acordării acestui 
sprijin printr-o analiză a lacunelor care să 
demonstreze că pierderile de locuri de 
muncă preconizate ar depăși numărul 
preconizat de locuri de muncă create în 
absența investiției;

Or. en

Amendamentul 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă și ca aceste investiții să 
nu contribuie la creșterea profiturilor 
care se obțin deja din comercializarea 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
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gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă pe termen scurt, mediu 
și lung;

Or. en

Amendamentul 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic la 
nivelul UE până în 2050 și conduc la o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră care se situează cu mult sub 
nivelurile de referință pertinente stabilite 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE și cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru protejarea 
unui număr semnificativ de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 441
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă exhaustivă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă a 
operațiunilor care urmează să fie sprijinite 
și o justificare a faptului că acestea 
contribuie la tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și 
conduc la o reducere substanțială a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care se 
situează cu mult sub nivelurile de referință 
pertinente stabilite pentru alocarea cu titlu 
gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE și 
cu condiția ca acestea să fie necesare 
pentru protejarea unui număr semnificativ 
de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în infrastructurile de 
transport, o listă a acestor operațiuni și 
studiul de impact care demonstrează 
nivelul investițiilor atrase și locurile de 
muncă care se preconizează că vor fi 
create ca urmare a infrastructurilor 
construite;

Or. en
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Amendamentul 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru punerea în aplicare, în cursul unei 
perioade de tranziție, a unor tehnologii 
care permit reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, o analiză care să 
demonstreze beneficiile generate de 
păstrarea locurilor de muncă în raport cu 
reducerea emisiilor;

Or. en

Amendamentul 444
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe relevante ale Uniunii și 
piloni ai Mecanismului pentru o tranziție 
justă pentru a răspunde nevoilor 
identificate în materie de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii și piloni ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu 
alte programe ale Uniunii, fonduri și piloni 
ai Mecanismului pentru o tranziție justă 
pentru a răspunde nevoilor identificate în 
materie de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 446
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă exclud orice investiție în 
combustibili fosili și în infrastructura 
energetică nucleară.

Or. en

Justificare

Investment in fossil fuels is inconsistent with a just transition, as it raises the overall costs of a 
transition by blocking investments which would allow regions to ‘leap-forward’ towards full 
climate neutrality. It also reinforces the lock-in of fossil fuel infrastructure and is illogical 
when considered in the context that the objective of the transition funds is to support the 
transition from fossil fuels and towards climate neutrality. It is pivotal such an exclusion 
includes natural gas, as this cannot be considered a transition fuel once the time to 
recuperate investment costs is considered and when the lifetime emissions (including leaked 
methane) is taken into account.

Amendamentul 447
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea, dezvoltarea și punerea 
în aplicare a planurilor teritoriale pentru o 
tranziție justă se realizează cu implicarea 
tuturor părților interesate relevante, a 
partenerilor economici și sociali, a 
reprezentanților societății civile, a 
experților, a instituțiilor de formare și 
cercetare, a angajatorilor, a sindicatelor și 
a organizațiilor de la nivelul 
comunităților, în conformitate cu articolul 
[6] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
precum și a reprezentanților industriei, a 
sectorului energetic, a partenerilor 
sociali, a autorităților naționale și 
regionale și a părților interesate relevante.

Or. en

Amendamentul 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți, inclusiv a autorităților naționale 
locale, a partenerilor sociali și a părților 
interesate din teritoriile afectate, în 
conformitate cu articolul [6] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 450
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți, și prin consultarea structurată și 
sistematică a părților interesate, în 
conformitate cu articolul [6] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie, dacă este posibil, în 
concordanță cu strategiile teritoriale 
menționate la articolul [23] din 
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strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu Pilonul european al 
drepturilor social și cu alte strategii și 
programe relevante, inclusiv pentru aer 
curat, oțel curat, sărăcie energetică și 
prosumatori de energie.

Or. en

Amendamentul 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
obiectivele climatice pentru 2030 și cu 
obiectivul neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon până în 2050, prevăzute la 
articolul 2 din Legea europeană a climei, 
cu strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Or. en

Justificare

Întrucât FTJ este constituit cu scopul de a atinge neutralitatea climatică, acest amendament 
realizează o corelație între prezentul regulament și Legea europeană a climei, care este 
regulamentul care transpune obiectivul neutralității emisiilor de dioxid de carbon în dreptul 
Uniunii.

Amendamentul 453
Henrike Hahn
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu angajamentul 
asumat de Uniune în conformitate cu 
Acordul de la Paris și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Or. en

Amendamentul 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu programele de dezvoltare 
rurală, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 455
Sandra Pereira
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu obiectivele Pilonului 
european al drepturilor sociale.

Or. pt

Amendamentul 456
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima.

Or. en

Justificare

Pilonul european al drepturilor sociale nu are un caracter juridic obligatoriu pentru statele 
membre.

Amendamentul 457
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale menționate la articolul [23] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], cu 
strategiile de specializare inteligentă 
relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie în concordanță cu strategiile 
teritoriale relevante menționate la articolul 
[23] din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
cu strategiile de specializare inteligentă, cu 
planurile naționale privind energia și clima 
și cu Pilonul european al drepturilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 458
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, procesele-verbale ale reuniunilor și 
deciziile privind selectarea proiectelor și a 
operațiunilor sunt puse la dispoziția 
publicului. Elaborarea și dezvoltarea 
planurilor teritoriale pentru tranziție sunt 
supuse consultării publice.

Or. en

Amendamentul 459
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 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă vor fi puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 460
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative.

Or. en

Amendamentul 461
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 
și țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 

2. Pentru indicatorii de realizare, 
valorile de referință se stabilesc la zero. 
Țintele stabilite pentru 2029 sunt 
cumulative. Țintele nu se revizuiesc după 
aprobarea de către Comisie a cererii de 
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aprobarea de către Comisie a cererii de 
modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

modificare a programului depuse în 
temeiul articolului [14 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC].

Or. en

Justificare

Conform propunerii, indicatorii de realizare se stabilesc cu obiective de etapă pentru 2024 și 
2029. Dacă unul sau mai multe obiective de etapă nu ajung la cel puțin 65 %, grantul din 
partea Fondului pentru o tranziție justă va fi redus. Întrebarea este dacă vor fi rezultate 
măsurabile în 2024.

Amendamentul 462
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 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o prioritate a FTJ 
sprijină activitățile menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (h), (i) sau (j), datele 
privind indicatorii pentru participanți se 
transmit numai în cazul în care sunt 
disponibile toate datele referitoare la 
participantul respectiv solicitate în 
conformitate cu anexa III.

3. În cazul în care o prioritate a FTJ 
sprijină activitățile menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (h), (i) sau (j), datele 
privind indicatorii pentru participanți se 
transmit numai în cazul în care sunt 
disponibile toate datele referitoare la 
participantul respectiv solicitate în 
conformitate cu anexa III, asigurând 
totodată respectarea unor norme stricte de 
protecție a datelor.

Or. en

Amendamentul 463
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 10 pentru a modifica anexa III 
în vederea efectuării ajustărilor necesare 
ale listei indicatorilor care urmează să fie 
utilizați.

eliminat

Or. en

Amendamentul 464
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai 
mulți indicatori de realizare sau de 
rezultat pentru resursele FTJ nu a fost 
atinsă în proporție de cel puțin [65]%, 
aceasta poate efectua corecții financiare în 
temeiul articolului [98] din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], prin reducerea 
sprijinului din partea FTJ către 
prioritatea în cauză proporțional cu 
realizările.

Pe baza raportului final privind 
performanța programului, Comisia poate 
efectua corecții financiare în conformitate 
cu articolul [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC].

Or. en

Amendamentul 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

O descriere a guvernanței, în cazul în 
care, pe baza examinării raportului final 
privind performanța programului, Comisia 
ajunge la concluzia că ținta stabilită pentru 
unul sau mai mulți indicatori de realizare 
sau de rezultat pentru resursele FTJ nu a 
fost atinsă în proporție de cel puțin [65]%, 
aceasta poate efectua corecții financiare în 
temeiul articolului [98] din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], prin reducerea 
sprijinului din partea FTJ către prioritatea 
în cauză proporțional cu realizările. 
Corecțiile financiare ar trebui să se refere 
la cazurile în care țintele nu au fost atinse 
din cauza intervențiilor din cadrul 
programului (nu la cazurile în care țintele 
nu au fost atinse din cauza unor factori 
externi).

Or. en

Amendamentul 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta 
efectuează corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

Or. en
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Amendamentul 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [75]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

Or. en

Amendamentul 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare pentru resursele FTJ 
nu a fost atinsă în proporție de cel puțin 
[65]%, aceasta poate efectua corecții 
financiare în temeiul articolului [98] din 
Regulamentul (UE) [noul RDC], prin 
reducerea sprijinului din partea FTJ către 
prioritatea în cauză proporțional cu 
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proporțional cu realizările. realizările.

Or. en

Justificare

Indicatorii de rezultat nu depind doar de intervenții, ci și de alți factori. Orice mențiune 
referitoare la indicatorii „de rezultat” din anexa III ar trebui eliminată, în concordanță cu 
prezentul amendament.

Amendamentul 469
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 
alineatul (4) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de la [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
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4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării acestui 
termen, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 471
Paolo Borchia
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în numele Grupului ID

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 8 alineatul 
(4) se conferă Comisiei de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 472
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 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru și 
organizează consultări cu părțile 
interesate în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Or. en

Amendamentul 473
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act 4. Înainte de adoptarea unui act 
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delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.

delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru și 
organizează consultări cu părțile 
interesate în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Or. en

Justificare

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare prevede la punctul 6: „Pregătirea și 
elaborarea actelor delegate pot include, de asemenea, consultări cu părțile interesate.” În 
acest caz, și având în vedere impactul socio-economic și de mediu considerabil al tranziției 
ecologice, este important să se specifice că consultarea cu părțile interesate relevante este o 
necesitate.

Amendamentul 474
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru, pachetul 
financiar este determinat în conformitate cu 
următoarele etape:

Pentru fiecare stat membru, pachetul 
financiar este determinat în conformitate cu 
următoarele etape:

o sumă de 6,5 miliarde EUR din resursele 
Fondului pentru o tranziție justă este 
partajată între statele membre după cum 
urmează:

Or. en

Justificare

Cea mai mare parte a resurselor FTJ, și anume 6,5 miliarde EUR, ar trebui alocate în 
conformitate cu metoda de calcul propusă de Comisie. Suma rămasă de 1 miliard EUR ar 
trebui, cu toate acestea, să fie direcționată către statele membre care au realizat deja până în 
2017 o reducere semnificativă a emisiilor lor de gaze cu efect de seră de cel puțin 30 %, 
depășind astfel cu 150 % obiectivul de 20 % al strategiei Europa 2020.

Amendamentul 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
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Vasile Blaga

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cota fiecărui stat membru este 
calculată ca fiind suma ponderată a cotelor 
determinate pe baza următoarelor criterii, 
ponderate după cum urmează:

(a) cota fiecărui stat membru este 
calculată ca fiind suma ponderată a cotelor 
determinate pe baza următoarelor criterii, 
calculată ca o medie a perioadei 2015-
2017, ponderate după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 476
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv 
nu este depășit în nicio regiune de nivel 
NUTS 2 dintr-un stat membru, sunt luate 
în considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai 
mare intensitate a carbonului (pondere de 
49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 3 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27,

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 

28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
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registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendamentul 477
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
166/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului28 comparativ cu valoarea 
adăugată brută a industriei, depășește cu 
un factor doi media UE-27. În cazul în care 
nivelul respectiv nu este depășit în nicio 
regiune de nivel NUTS 2 dintr-un stat 
membru, sunt luate în considerare emisiile 
de gaze cu efect de seră ale instalațiilor 
industriale din regiunea de nivel NUTS 2 
cu cea mai mare intensitate a carbonului 
(pondere de 49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite de la instalații industriale, 
mijloace de transport, clădiri, schimbări 
ale destinației terenurilor și alte surse 
considerate relevante din regiunile de 
nivel NUTS 2 și NUTS 3 în care 
intensitatea carbonului, astfel cum este 
definită de raportul dintre emisiile de gaze 
cu efect de seră generate de sursele de mai 
sus raportate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
comparativ cu PIB-ul regiunii în cauză, 
depășește cu un factor doi media UE-27. În 
cazul în care nivelul respectiv nu este 
depășit în nicio regiune de nivel NUTS 2 și 
NUTS 3 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 și NUTS 3 cu 
cea mai mare intensitate a carbonului 
(pondere de 39 %),

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
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Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. pt

Amendamentul 478
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 3 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 49 %),

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendamentul 479
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 35 %),

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendamentul 480
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 27 %),

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendamentul 481
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit sau 
în alte sectoare care sunt supuse 
conversiei (pondere de 25 %),

Or. pt
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Amendamentul 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune, lignit și 
șisturi bituminoase (pondere de 50 %),

Or. en

Amendamentul 483
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 20 %),

Or. en

Amendamentul 484
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 15 %),

Or. en
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Amendamentul 485
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 25 %),

(ii) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
(pondere de 45 %),

Or. en

Amendamentul 486
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) un obiectiv ambițios de eliminare 
treptată a lignitului și a extracției de 
cărbune înainte de 2030, proporțional cu 
numărul minelor și al centralelor electrice 
rămase (pondere de 10 %),

Or. en

Justificare

Statele membre care au elaborat planuri ambițioase pentru eliminarea treptată a 
combustibililor fosili ar trebui recompensate pentru a stimula ambiția și pentru a facilita FTJ 
în cel mai eficace mod.

Amendamentul 487
Sira Rego, Marisa Matias
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Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) ocuparea forței de muncă în 
sectorul mineritului de cărbune și lignit 
într-un an de referință (2010-2012) 
(10 %),

Or. en

Amendamentul 488
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 25 %);

(iii) șomajul în industrie în regiunile de 
nivel NUTS 2 și NUTS 3 care sunt luate în 
considerare în sensul literei (i) (pondere de 
25 %);

Or. pt

Amendamentul 489
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 25 %);

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 15 %);

Or. en
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Amendamentul 490
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 25 %);

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 27 %);

Or. en

Amendamentul 491
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 25 %);

(iii) ocuparea forței de muncă în 
industrie în regiunile de nivel NUTS 2 care 
sunt luate în considerare în sensul literei (i) 
(pondere de 20 %);

Or. en

Amendamentul 492
Sandra Pereira

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) proporția de regiuni de nivel 
NUTS 2 considerate mai puțin dezvoltate 
în scopurile politicii de coeziune (pondere 
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de 10 %),

Or. pt

Amendamentul 493
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) rata șomajului la nivelul NUTS3 
în comparație cu rata medie a șomajului 
în statul membru în cauză (5 %),

Or. en

Amendamentul 494
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) includerea regiunilor de nivel 
NUTS3 în categoriile prevăzute la 
articolul 174 din TFUE (regiunile 
afectate de un handicap natural și 
demografic grav și permanent, cum ar fi 
regiunile cele mai nordice cu densitate 
foarte scăzută a populației, precum și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase) (5 %),

Or. en

Amendamentul 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) producția de turbă (pondere de 
0,95 %),

(iv) producția de turbă (pondere de 
1 %),

Or. en

Amendamentul 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) producția de șisturi bituminoase 
(pondere de 0,05 %);

eliminat

Or. en

Amendamentul 497
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) procentul cu care statele membre 
se angajează să își reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră, astfel cum se reflectă în 
planurile naționale aferente privind 
energia și clima pentru 2030 (pondere 
14 %);

Or. en

Amendamentul 498
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o 
sumă care depășește 2 miliarde EUR. 
Sumele care depășesc 2 miliarde EUR 
pentru fiecare stat membru sunt 
redistribuite în mod proporțional cu 
alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință;

eliminat

Or. en

Amendamentul 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință, 
ținând seama de realizările privind 
obiectivele pentru 2020 în materie de 
eficiență energetică și de pondere a 
energiei din surse regenerabile, astfel 
cum se menționează la articolul 1 
alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE și, 
respectiv, în anexa I la Directiva 
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2009/28/CE;

Or. en

Amendamentul 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite cu 
alocările tuturor celorlalte state membre. 
Cotele statelor membre sunt recalculate în 
consecință, ținând seama de realizările 
privind obiectivele pentru 2020 în materie 
de eficiență energetică și de pondere a 
energiei din surse regenerabile, astfel 
cum se menționează la articolul 1 
alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE și, 
respectiv, în anexa I la Directiva 
2009/28/CE;

Or. en

Amendamentul 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 

(b) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în UE, care să 
permită FTJ să contribuie la tranziție în 
toate statele membre ale UE, alocările care 
rezultă din aplicarea literei (a) sunt ajustate 
pentru a se asigura că niciunul dintre 
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mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

statele membre nu primește o sumă care 
depășește 2 miliarde EUR. Sumele care 
depășesc 2 miliarde EUR pentru fiecare 
stat membru sunt redistribuite în mod 
proporțional cu alocările tuturor celorlalte 
state membre. Cotele statelor membre sunt 
recalculate în consecință;

Or. en

Amendamentul 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 27 % din bugetul total al 
fondului. Sumele care depășesc 27 % din 
bugetul total al fondului pentru fiecare stat 
membru sunt redistribuite în mod 
proporțional cu alocările tuturor celorlalte 
state membre. Cotele statelor membre sunt 
recalculate în consecință;

Or. en

Amendamentul 503
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 2 miliarde EUR. Sumele 

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 27 % din bugetul total al 
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care depășesc 2 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

fondului. Sumele care depășesc 27 % din 
bugetul total al fondului pentru fiecare stat 
membru sunt redistribuite în mod 
proporțional cu alocările tuturor celorlalte 
state membre. Cotele statelor membre sunt 
recalculate în consecință;

Or. en

Amendamentul 504
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cotele statelor membre care rezultă 
din aplicarea literei (b) sunt ajustate în sens 
negativ sau pozitiv cu un coeficient de 1,5 
înmulțit cu diferența pozitivă sau negativă 
dintre VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat 
în paritatea puterii de cumpărare) al 
statului membru respectiv pentru perioada 
2015-2017 și VNB-ul mediu pe cap de 
locuitor din statele membre ale UE-27 
(medie exprimată ca 100 %);

(c) cotele statelor membre care rezultă 
din aplicarea literei (a) sunt ajustate în sens 
negativ sau pozitiv cu un coeficient de 1,5 
înmulțit cu diferența pozitivă sau negativă 
dintre VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat 
în paritatea puterii de cumpărare) al 
statului membru respectiv pentru perioada 
2015-2017 și VNB-ul mediu pe cap de 
locuitor din statele membre ale UE-27 
(medie exprimată ca 100 %);

Or. en

Amendamentul 505
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera c – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Această ajustare nu se aplică statelor 
membre pentru care alocarea a fost 
limitată în conformitate cu litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alocările rezultate din aplicarea 
literei (c) sunt ajustate pentru a se asigura 
că alocarea finală din FTJ are ca rezultat o 
intensitate a ajutorului pe cap de locuitor 
(măsurată pe baza întregii populații a 
statului membru) de cel puțin 6 EUR pe 
întreaga perioadă.

(d) alocările rezultate din aplicarea 
literei (c) sunt ajustate pentru a se asigura 
că alocarea finală din FTJ are ca rezultat o 
intensitate a ajutorului pe șomer (măsurată 
pe baza populației aflate în șomaj a 
statului membru) de cel puțin 0,15 EUR pe 
întreaga perioadă.

Or. en

Justificare

Textul CE nu contribuie la atingerea obiectivului FTJ și nici la îndeplinirea funcției acestuia. 
Se propune introducerea unor criterii de alocare bazate pe ponderea populației aflate în 
șomaj. Intensitatea minimă actuală a ajutorului pe cap de locuitor trebuie exclusă din 
criteriile de alocare. Acest criteriu este favorabil teritoriilor cu densitate mare a populației, 
care nu se confruntă neapărat cu provocări majore provocate de tranziție. Zonele mai 
afectate sunt situate, de obicei, în zone rurale care se confruntă cu tendințe de depopulare 
ridicată. Se propune un criteriu de alocare care să țină seama de ratele de depopulare în 
teritoriile afectate de tranziție.

Amendamentul 507
Beata Szydło
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski
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Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele pentru asigurarea unei intensități 
minime a ajutorului sunt deduse 
proporțional din alocările tuturor celorlalte 
state membre, cu excepția celor pentru 
care alocarea a fost limitată în 
conformitate cu litera (b).

Sumele pentru asigurarea unei intensități 
minime a ajutorului sunt deduse 
proporțional din alocările tuturor statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 508
András Gyürk, Edina Tóth

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele rămase din Fondul pentru o 
tranziție justă în valoare de 1 miliard 
EUR ar trebui să fie utilizate ca mecanism 
de compensare pentru statele membre 
care, pe baza inventarelor lor naționale, 
au realizat o reducere brută a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de cel puțin 30 % 
până în 2017, comparativ cu nivelurile de 
emisii din 1990, depășind astfel cu cel 
puțin 150 % obiectivul de reducere a 
emisiilor stabilit de Uniune pentru 2020. 
Suma de 1 miliard EUR este împărțită 
între aceste state membre pe baza 
cantității de emisii brute de gaze cu efect 
de seră generate în 2017.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare eforturile anterioare de reducere a emisiilor, 
alocând astfel o parte mai mică din resurse statelor membre care obțin cele mai bune 
rezultate. În același timp, aceasta favorizează statele membre care nu au demonstrat astfel de 
rezultate. Prin introducerea unui mecanism de compensare, prezentul amendament urmărește 
să reechilibreze acest aspect destul de nedrept din propunere. Mecanismul de compensare ar 
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pune la dispoziție resurse suplimentare pentru nouă state membre, dintre care opt se numără 
printre cele mai sărace din Uniune.

Amendamentul 509
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentarea procesului de tranziție 
și identificarea celor mai afectate teritorii 
din statul membru

1. Prezentarea procesului de tranziție, 
inclusiv a tranziției anterioare, și 
identificarea celor mai afectate teritorii din 
statul membru

Or. en

Amendamentul 510
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (a) Referință: Articolul 7 alineatul (2) litera (a)

Prezentare a procesului de tranziție 
preconizat către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu obiectivele planurilor naționale privind 
energia și clima și cu alte planuri de 
tranziție existente, cu un calendar pentru 
încetarea activităților cum ar fi toate 
activitățile legate de extracția de cărbune 
și lignit sau producția de energie electrică 
pe bază de combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 511
Henrike Hahn



PE652.410v01-00 106/112 AM\1205745RO.docx

RO

în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea provocărilor legate de 
tranziție, pentru fiecare dintre teritoriile 
identificate

2. Evaluarea provocărilor și a 
oportunităților legate de tranziție, pentru 
fiecare dintre teritoriile identificate

Or. en

Amendamentul 512
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie 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 513
Sira Rego, Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 

2.1. Evaluarea impactului economic, 
social și teritorial al tranziției anterioare și 
preconizate către o economie neutră din 
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climatic punct de vedere climatic

Or. en

Amendamentul 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1 a. Descrierea modului în care sunt 
consultați și implicați reprezentanții 
comunității și actorii societății civile în 
procesul de programare, atât înainte, cât 
și după elaborarea documentelor de 
programare.

Or. en

Amendamentul 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Anexa III – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

INDICATORI COMUNI DE 
REALIZARE AI POLITICII 
REGIONALE („RCO”) ȘI INDICATORI 
COMUNI DE REZULTAT AI 
POLITICII REGIONALE („RCR”) 
PENTRU FONDUL PENTRU O 
TRANZIȚIE JUSTĂ29

INDICATORI COMUNI DE 
REALIZARE AI POLITICII 
REGIONALE („RCO”) PENTRU 
FONDUL PENTRU O TRANZIȚIE 
JUSTĂ29

__________________ __________________
29 Din motive legate de prezentare, 
indicatorii sunt grupați pentru a asigura o 
corelare mai ușoară cu indicatorii incluși în 
alte regulamente specifice fondurilor de 
coeziune.

29 Din motive legate de prezentare, 
indicatorii sunt grupați pentru a asigura o 
corelare mai ușoară cu indicatorii incluși în 
alte regulamente specifice fondurilor de 
coeziune.
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Or. en

Amendamentul 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Propunere de regulament
Anexa III – tabel

Textul propus de Comisie

Realizări Rezultate
RCO01 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)

RCR01 - Locuri de muncă create în 
entitățile care beneficiază de sprijin

RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin prin granturi

RCR 02 - Investiții private care 
completează sprijinul public (din care:  
granturi, instrumente financiare)

RCO 03 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin prin instrumente financiare

RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații 
în materie de produse sau procese

RCO 04 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin nefinanciar

RCR 04 - IMM-uri care introduc inovații 
în materie de comercializare sau 
organizare

RCO 05 - Întreprinderi nou înființate care 
beneficiază de sprijin

RCR 05 - IMM-uri care introduc inovații 
la nivel intern

RCO 10 - Întreprinderi care cooperează cu 
instituții de cercetare

RCR 06 - Cereri de brevete depuse la 
Oficiul European de Brevete

RCO 120 - Întreprinderi care beneficiază 
de sprijin în vederea reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de 
activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE

RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră 
estimate, generate de activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE în întreprinderile care 
beneficiază de sprijin

RCO 13 - Servicii și produse digitale 
dezvoltate pentru întreprinderi

RCR 11 - Utilizatori de noi servicii și 
aplicații digitale publice
RCR 12 - Utilizatori de noi produse, 
servicii și aplicații digitale dezvoltate de 
întreprinderi

RCO 15 - Capacități create pentru 
incubatoarele de afaceri

RCR 17 - Întreprinderi înființate cu 3 ani 
în urmă aflate încă pe piață
RCR 18 - IMM-uri care utilizează servicii 
pentru incubatoarele de afaceri la un an 
de la crearea incubatorului

RCO 101 - IMM-uri care investesc în RCR 97 - Programe de ucenicie care 
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dezvoltarea competențelor beneficiază de sprijin în IMM-uri
RCR 98 - Angajați din IMM-uri care 
finalizează programe de educație și 
formare profesională continuă (CVET) 
(în funcție de tipul de competență: 
competențe tehnice, de management, de 
antreprenoriat, ecologice, altele)

RCO 22 - Capacitate de producție 
suplimentară pentru energia din surse 
regenerabile (din care: energie electrică, 
termică)

RCR 31 - Energie totală din surse 
regenerabile produsă (din care: energie 
electrică, termică)

RCR 32 - Energie din surse regenerabile: 
Capacități conectate la rețea 
(operaționale)

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru 
reciclarea deșeurilor

RCR 46 - Populația deservită de instalații 
de reciclare a deșeurilor și de sisteme de 
gestionare a deșeurilor mici
RCR 47 - Deșeuri reciclate
RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca 
materii prime
RCR 49 - Deșeuri recuperate

RCO 38 - Suprafața de teren reabilitat care 
beneficiază de sprijin

RCR 50 - Populația care beneficiază de 
măsuri privind calitatea aerului

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a 
poluării aerului instalate

RCR 52 - Terenuri reabilitate utilizate 
pentru zone verzi, locuințe sociale, 
activități economice sau la nivel de 
comunitate

pentru participanți3, 4 pentru participanți6

RCO 200 - șomeri, inclusiv șomeri de 
lungă durată,

RCR 200 - persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant,

RCO 201 - șomeri de lungă durată, RCR 201 - persoane care urmează studii 
sau cursuri de formare la încetarea 
calității de participant,

RCO 202 - persoane inactive, RCR 202 - persoane care dobândesc o 
calificare la încetarea calității de 
participant,

RCO 203 - persoane ocupate, inclusiv 
lucrătorii care desfășoară activități 
independente,

RCR 203 - persoane ocupate, inclusiv cele 
care desfășoară o activitate independentă, 
la încetarea calității de participant.

RCO 204 - sub 30 de ani,
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RCO 205 - peste 54 de ani,

RCO 206 - absolvenți de învățământ 
secundar inferior sau sub acest nivel 
(ISCED 0-2),

RCO 207 - persoane cu studii liceale 
(ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),

RCO 208 - persoane cu studii superioare 
(ISCED 5-8),

RCO 209 - număr total de participanți5

__________________
3. Se raportează toți indicatorii de realizare și de rezultat referitori la participanți.
4. Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați/femei – 
persoane non-binare). În cazul în care anumite rezultate nu sunt posibile, nu este necesar să 
se colecteze și să se raporteze date pentru acești indicatori de rezultat. Atunci când datele 
sunt colectate din registre, statele membre nu trebuie să se alinieze la definițiile stabilite de 
comun acord și pot utiliza definițiile naționale.
5. Se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de realizare legați de statutul 
profesional.
6. Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex. În cazul în care anumite 
rezultate nu sunt posibile, nu este necesar să se colecteze și să se raporteze date pentru acești 
indicatori de rezultat. Atunci când datele sunt colectate din registre, statele membre nu trebuie 
să se alinieze la definițiile stabilite de comun acord și pot utiliza definițiile naționale.

Amendamentul

Realizări eliminat
RCO01 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)

eliminat

RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin prin granturi

eliminat

RCO 03 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin prin instrumente financiare

eliminat

RCO 04 - Întreprinderi care beneficiază de 
sprijin nefinanciar

eliminat

RCO 05 - Întreprinderi nou înființate care 
beneficiază de sprijin

eliminat

RCO 10 - Întreprinderi care cooperează cu 
instituții de cercetare

eliminat

RCO 120 - Întreprinderi care beneficiază 
de sprijin în vederea reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de 

eliminat
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activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE

RCO 13 - Servicii și produse digitale 
dezvoltate pentru întreprinderi

eliminat

RCO 15 - Capacități create pentru 
incubatoarele de afaceri

eliminat

RCO 101 - IMM-uri care investesc în 
dezvoltarea competențelor

eliminat

RCO 22 - Capacitate de producție 
suplimentară pentru energia din surse 
regenerabile (din care: energie electrică, 
termică)

eliminat

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru 
reciclarea deșeurilor

eliminat

RCO 38 - Suprafața de teren reabilitat care 
beneficiază de sprijin

eliminat

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a 
poluării aerului instalate

eliminat

pentru participanți3, 4 eliminat
RCO 200 - șomeri, inclusiv șomeri de 
lungă durată,

eliminat

RCO 201 - șomeri de lungă durată, eliminat
RCO 202 - persoane inactive, eliminat
RCO 203 - persoane ocupate, inclusiv 
lucrătorii care desfășoară activități 
independente,

eliminat

RCO 204 - sub 30 de ani, eliminat
RCO 205 - peste 54 de ani, eliminat
RCO 206 - absolvenți de învățământ 
secundar inferior sau sub acest nivel 
(ISCED 0-2),

eliminat



PE652.410v01-00 112/112 AM\1205745RO.docx

RO

RCO 207 - persoane cu studii liceale 
(ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),

eliminat

RCO 208 - persoane cu studii superioare 
(ISCED 5-8),

eliminat

RCO 209 - număr total de participanți5 eliminat
__________________
3. Se raportează toți indicatorii de realizare referitori la participanți.
4. Toate datele cu caracter personal trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați/femei – 
persoane non-binare). Atunci când datele sunt colectate din registre, statele membre nu 
trebuie să se alinieze la definițiile stabilite de comun acord și pot utiliza definițiile naționale.
5. Se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de realizare legați de statutul 
profesional.

Or. en

Justificare

Indicatorii de rezultat nu depind doar de intervenții, ci și de alți factori. Prin urmare, toți 
indicatorii de rezultat ar trebui să fie eliminați din anexa III.


