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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 30 ani de la momentul în care Europa Centrală și de Est s-a angajat în cea mai profundă 
transformare a sa, trecând de la comunism și economia planificată la nivel central la democrație 
și piața liberă, Uniunea Europeană începe o tranziție de 30 de ani, de o amploare și o ambiție 
comparabile, pentru a deveni prima economie neutră din punct de vedere climatic din lume. 
Așa cum s-a întâmplat și în cazul transformării de după 1989, și Pactul verde european introduce 
o tranziție sistemică, care nu numai că va schimba modul în care producem, consumăm și trăim, 
ci va schimba Europa așa cum o știm și îi va inspira și pe alții. 

Din experiențele dificile prin care am trecut în procesul de transformare de după 1989 reiese că 
tranziția către o energie curată va fi reușită și ireversibilă numai dacă nu lasă pe nimeni în urmă: 
niciun cetățean, nicio regiune, niciun stat membru. Este vorba aici de solidaritate europeană, de 
realizarea ambițiilor noastre de-a lungul unor decenii, indiferent de ciclurile politice sau 
economice, și de prosperitatea de durată a tuturor europenilor. Aceasta este, în ultimă instanță, 
miza Fondului pentru o tranziție justă. 

Am pornit pe această cale a transformării maxime uniți de o ambiție comună, dar din puncte de 
plecare diferite. Acest lucru înseamnă că provocările cu care ne confruntăm diferă în sfera de 
acțiune și în amploare în toate regiunile și statele membre ale UE. Fondul pentru o tranziție 
justă trebuie să fie principalul nostru vehicul prin care să ne asigurăm că aceste disparități sunt 
eliminate treptat, permițând Uniunii să aibă succes ca un întreg și tuturor europenilor să 
beneficieze așa cum se cuvine de această tranziție.

Raportorul este convins că tranziția energetică ocupă o poziție centrală în Pactul verde 
european, și se preconizează că regiunile cu niveluri ridicate ale extracției de combustibili fosili 
solizi vor fi cele care se vor confrunta cu provocările cele mai mari. Acolo există amenințarea 
celei mai mari pierderi directe de locuri de muncă, iar închiderea minelor de cărbune pune în 
pericol întregul lanț de aprovizionare; acolo va fi deosebit de greu de investit într-o industrie 
nouă, curată – în regiuni aflate adesea în declin; acolo tradiția de a munci din greu – care ar 
trebui să fie apreciată și sprijinită – este deosebit de prețuită. Dacă sunt lăsați fără ajutor, 
cetățenii din aceste regiuni, în special tinerii, nu numai că își vor pierde sentimentul de a fi 
capacitați, ci și încrederea în Uniunea Europeană ca o comunitate care le poate oferi un viitor 
stabil.

Fondul pentru o tranziție justă nu se va aventura pe tărâmuri necunoscute. Comisia ITRE a 
contribuit la stabilirea cadrului în care se înscrie Fondul pentru o tranziție justă. În 2017, 
împreună cu vicepreședintele pentru uniunea energetică și comisarul pentru energie și climă, 
am creat Platforma pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție, pentru a sprijini tranziția 
energetică și a atenua impactul social al acesteia, cu finanțare din propunerile de proiecte-pilot 
sponsorizate de ITRE până în 2021. Prin această platformă s-a acordat ajutor tehnic 
nerambursabil administrațiilor locale din regiunile respective. Ca urmare, la inițiativa 
președintelui său, Comisia ITRE a susținut propunerea de înființare, în cadrul următorului 
CFM, a unui fond special pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție. 

Aceste eforturi au dus la crearea Fondului pentru o tranziție justă. Acum, în timp ce Uniunea 
transpune în practică toate elementele esențiale care ar trebui să ne permită să atingem 
neutralitatea climatică până în 2050, Fondul pentru o tranziție justă este nu numai cu atât mai 
important și mai urgent, ci a devenit un element indispensabil pentru reușita Pactului verde 
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european. 

Raportorul este de părere că:

1) Pentru ca UE să atingă neutralitatea climatică, vor fi necesare investiții fără precedent. 
Acestea trebuie să fie însoțite sistematic de măsuri potrivite prin care să se asigure că se 
păstrează eficiența economică, precum și securitatea energetică și accesibilitatea din punct 
de vedere financiar și că această tranziție este echitabilă și acceptabilă din punct de vedere 
social. Împreună, aceste două elemente – investițiile și măsurile de solidaritate – sunt 
esențiale pentru a permite tranziția UE către neutralitatea climatică și pentru a ne îmbunătăți 
totodată competitivitatea la nivel mondial, poziția de lider în sectorul industrial, precum și 
creșterea și prosperitatea societăților noastre.

2) Fondul pentru o tranziție justă este piatra de temelie a acestei tranziții. Dată fiind amploarea 
acestei transformări, resursele din cadrul Fondului pentru o tranziție justă trebuie să 
corespundă sferei de aplicare a acestuia. În acest scop, bugetul său trebuie să fie majorat 
semnificativ și să se bazeze pe resurse noi care să completeze, și nu să înlocuiască politicile, 
instrumentele și fondurile de coeziune sau sectoriale ale UE. În plus, fondul trebuie să-și 
păstreze o linie bugetară separată în următorul CFM, cel puțin până în 2050.

3) Dat fiind obiectivul stabilit al Fondului pentru o tranziție justă, 80 % din bugetul său ar 
trebui să fie alocat regiunilor carbonifere, fiindcă acestea se confruntă cu cele mai mari 
provocări sistemice pe care le presupune tranziția către neutralitatea climatică.

4) Are o importanță fundamentală cooperarea strânsă și directă cu autoritățile locale și 
regionale, care sunt cele mai potrivite pentru a ajuta la direcționarea sprijinului acolo unde 
acesta va avea o eficiență maximă în regiunile-țintă. Având în vedere faptul că Fondul 
pentru o tranziție justă vizează regiunile care se confruntă cu provocări majore din cauza 
tranziției, inclusiv scăderea semnificativă preconizată a veniturilor administrațiilor 
regiunilor autonome, proiectele eligibile ar trebui să poată beneficia de până la 75 % din 
costurile relevante.

5) În ceea ce privește domeniul de aplicare a sprijinului acordat din Fondul pentru o tranziție 
justă, lista activităților eligibile trebuie să reflecte mai bine nevoia:

- de a revitaliza fostele situri miniere și ale centralelor electrice;

- de a combate poluarea aerului și sărăcia energetică, precum și de a asigura reducerea 
rapidă a emisiilor prin renunțarea la cărbune, fapt pentru care investițiile în sectorul 
gazelor naturale și al încălzirii centralizate joacă un rol esențial;

- de investiții în energiile regenerabile;

- de investiții productive în întreprinderi, inclusiv în întreprinderi publice regionale și 
locale, în IMM-uri și start-upuri;

- de investiții în mobilitatea urbană curată și în combustibili alternativi;

- de investiții în economia vârstei a treia și în inovare socială;
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți, ținând seama de 
eficiența economică, securitatea 
energetică și accesibilitatea ca preț a 
energiei. Prin urmare, atât Uniunea, cât și 
statele membre trebuie să țină seama de 
implicațiile sale economice și sociale încă 
de la început și să utilizeze toate 
instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Bugetul Uniunii are 
un rol important în această privință, 
asigurând faptul că nimeni nu este lăsat 
în urmă.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune în ceea ce 
privește politica energetică. Obiectivul 
FTJ este de a asigura solidaritatea și a 
face posibilă o tranziție energetică eficace 
către o economie a Uniunii neutră din 
punct de vedere climatic și de a atenua 
efectele negative ale acestei tranziții, 
oferind sprijin pentru cele mai afectate 
teritorii și lucrătorii vizați, consolidând 
totodată competitivitatea și poziția de lider 
în sectorul industrial la nivel global ale 
Uniunii, precum și creșterea și 
prosperitatea. În conformitate cu 
obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond ar trebui să contribuie în 
mod direct la o tranziție energetică justă și 
să atenueze impactul acesteia prin 
finanțarea investițiilor în producerea de 
energie cu emisii scăzute, a diversificării 
și a modernizării economiei locale și prin 
atenuarea repercusiunilor negative asupra 
ocupării forței de muncă. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele FTJ ar trebui să fie 
substanțiale și în coerență cu obiectivul 
său ambițios și să vină în completarea 
resurselor disponibile în cadrul politicii de 
coeziune. Instituirea FTJ nu ar trebui în 
niciun caz să ducă la reduceri ale 
fondurilor care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC] 
sau la efectuarea unor transferuri din 
acestea sau din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Or. en



PE650.713v01-00 10/33 PA\1204791RO.docx

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

contribuie la tranziția treptată către o 
economie inovatoare, competitivă, neutră 
din punct de vedere climatic și circulară. 
Pentru sectoarele cu niveluri ridicate de 
emisii de CO2, cum ar fi producția de 
energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și 
șisturi bituminoase sau activitățile de 
extracție a acestor combustibili fosili solizi, 
sprijinul ar trebui să fie corelat cu 
încetarea treptată a activității și cu 
reducerea corespunzătoare a nivelului de 
ocupare a forței de muncă efectuate în 
cooperare cu partenerii sociali și într-un 
interval de timp rezonabil. Urmărind să 
transforme sectoarele respective, sprijinul 
ar trebui să promoveze eficiența 
energetică și activitățile cu emisii scăzute 
de carbon prin utilizarea unor noi 
tehnologii, surse regenerabile de energie 
și investiții în dezvoltarea de 
infrastructură și de tehnologii care să 
genereze energie cu emisii scăzute la un 
preț accesibil, precum și prin noi procese 
sau produse. Astfel de activități ar trebui 
să ducă la o reducere semnificativă a 
emisiilor pe durata ciclului de viață în 
sistemul energetic al teritoriului și ar 
trebui să fie în conformitate cu obiectivele 
UE pentru 2030 privind clima și cu 
obiectivul neutralității climatice a UE până 
în 205013, menținând și îmbunătățind în 
același timp gradul de ocupare a forței de 
muncă calificate, evitând degradarea 
mediului și consolidând un sistem 
energetic bazat preponderent pe surse 
regenerabile de energie, inclusiv prin 
tehnologii de echilibrare și soluții de 
stocare flexibile. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să ajute la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie competitivă, neutră din 
punct de vedere climatic și circulară și să 
contribuie la aceasta.



PE650.713v01-00 12/33 PA\1204791RO.docx

RO

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

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin 
pentru investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a îndeplini obiectivele FTJ, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere 
modificarea orientărilor privind 
ajutoarele de stat destinate protecției 
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mediului și energiei, „OAME”, care sunt 
necesare pentru a facilita investițiile 
private și punerea în aplicare reușită a 
FTJ.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Sprijinul FTJ ar trebui să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie neutră 
din punct de vedere climatic. În această 
privință, statele membre ar trebui să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante, inclusiv cu autoritățile 
regionale și locale din teritoriile în cauză, 
cel puțin de la nivelurile NUTS 2 și 3, 
precum și cu industria și cu sprijinul 
Comisiei, planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care să detalieze procesul de 
tranziție, în conformitate cu planurile 
naționale privind energia și clima. În acest 
scop, Comisia ar trebui să înființeze o 
Platformă pentru o tranziție justă care să se 
bazeze pe experiența și succesul 
platformei existente pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă ar trebui să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care ar 
trebui concentrat sprijinul FTJ, și să 
descrie acțiunile specifice care urmează să 
fie întreprinse pentru a ajunge la o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea instalațiilor care 
implică producția de combustibili fosili 
solizi, păstrând totodată locurile de 
muncă și creând noi oportunități de 
angajare, pentru a evita excluziunea 
socială în teritoriile afectate. Aceste 
teritorii ar trebui definite cu precizie și să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile ar 
trebui să detalieze provocările și nevoile 
acestor teritorii și să identifice tipul de 
operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activități economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie coerente 
totodată cu tranziția către neutralitatea 
climatică și, atunci când este posibil, în 
sinergie cu alte regimuri și programe de 
finanțare relevante de la nivel național 
sau de la nivelul Uniunii, precum și cu 
obiectivele Pactului verde european. 
Numai investițiile conforme cu planurile de 
tranziție trebuie să primească sprijin 
financiar din partea FTJ. Planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să 
facă parte din programele (sprijinite de 
FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, 
după caz) care sunt aprobate de Comisie. 
Orientările privind investițiile identificate 
de Comisie în anexa D la rapoartele de 
țară pentru 2020 ar trebui să nu limiteze 
posibilitățile statelor membre de a 
propune domenii și priorități pentru care 
să se solicite sprijin din partea FTJ.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

materie de securitate energetică și de 
mediu majore aferente procesului de 
tranziție energetică către o economie a 
Uniunii neutră din punct de vedere climatic 
până în 2050.

Or. en

Justificare

Textul actual nu pare să ia pe deplin în considerare provocările majore în materie de 
securitate energetică care decurg din tranziția către neutralitatea climatică. În unele state 
membre și în unele regiuni ale UE, în special în regiunile carbonifere, eliminarea treptată a 
centralelor pe cărbune poate afecta semnificativ soliditatea sistemelor lor energetice și 
securitatea aprovizionării, în ansamblu.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a sprijini 
acțiunile care urmăresc asigurarea unei 
tranziții energetice solidare și eficace 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și de a permite regiunilor și 
cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice, în materie de securitate 
energetică și de mediu ale acestei tranziții, 
în concordanță cu obiectivele Acordului 
de la Paris, cu obiectivul Uniunii de a 
atinge neutralitatea climatică până în 
2050 și cu obiectivele de reducere a 
emisiilor până în 2030.

Or. en

Amendamentul 17

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

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre. 
80% din resursele JTF ar trebui alocate 
regiunilor carbonifere, astfel cum sunt 
enumerate în anexa la mandatul pentru 
Platforma privind regiunile cu un consum 
ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon (Platforma pentru 
regiunile carbonifere în tranziție) pentru 
a aborda impactul social, economic, în 
materie de securitate energetică și de 
mediu al tranziției energetice a acestora.

Or. en

Justificare

Cea mai mare parte a bugetului JTF ar trebui să fie alocată regiunilor carbonifere, întrucât 
acestea se vor confrunta cu cele mai mari provocări sistemice ale tranziției către 
neutralitatea climatică și vor trebui să abordeze cele mai profunde efecte societale, economic, 
în materie de securitate energetică și de mediu ale acestei tranziții.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în crearea de noi 
întreprinderi, în special IMM-uri și 
inclusiv prin oferirea de servicii de 
consultanță relevante;

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare privind creșterea durabilă, 
inclusiv în centre de cercetare și 
universități, și de promovare a transferului 
de tehnologii avansate și care au ajuns la 
maturitate pe piață;

Or. en

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 

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

un sistem de energie sigur, flexibil, la 
prețuri accesibile și cu emisii scăzute, în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în eficiența energetică și în soluțiile 
de stocare;

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investițiile în active, infrastructură 
și tehnologii în domeniul energiei din 
surse regenerabile, inclusiv sprijinirea 
producției proprii, precum și dezvoltarea 
și conversia sistemelor de încălzire și 
răcire la energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) investiții legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea gazelor naturale;

Or. en

Amendamentul 27

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

(dc) investiții pentru reducerea sărăciei 
energetice și a poluării aerului, în special 
prin investiții în termoficare și prin 
eliminarea soluțiilor individuale de 
încălzire bazate pe cărbune;

Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea, 
revitalizarea, decontaminarea, accesarea 
și renovarea fostelor mine de cărbune și 
centrale electrice, precum și ale siturilor și 
instalațiilor industriale abandonate, în 
proiecte de restaurare a terenurilor și de 
reconversie, inclusiv împădurirea zonelor 
cu mine de cărbune dezafectate;

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) investiții în mobilitatea urbană 
ecologică multimodală și în combustibili 
de transport alternativi;

Or. en
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Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în economia vârstei a 
treia și în inovări sociale;

Or. en

Amendamentul 31

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 special în 
ceea ce privește competențele relevante 
pentru implementarea strategiilor de 
dezvoltare regională, precum și a 
economiei verzi;

Or. en

Amendamentul 32

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;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) orice alte activități specifice 
convenite între autoritățile locale și 
regionale competente ale teritoriului în 
cauză, statul membru și Comisie, în cazul 
în care aceste activități specifice sunt în 
conformitate cu strategiile de dezvoltare 
regională și contribuie la tranziția către 
neutralitatea climatică în Uniune până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 34

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 incluse în 
planul teritorial pentru o tranziție justă, 
astfel cum este necesar pentru tranziția 
energetică, pe baza informațiilor solicitate 
în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera 
(h). 

Or. en

Justificare

Impactul agregat al tuturor investițiilor va determina punerea în aplicare cu succes a 
planului pentru o tranziție justă. Prin urmare, ar putea fi dificil de dovedit dacă o anumită 
investiție unică ar fi indispensabilă pentru punerea în aplicare a planului.



PA\1204791RO.docx 25/33 PE650.713v01-00

RO

Amendamentul 35

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 incluse în planul teritorial pentru 
o tranziție justă, astfel cum este necesar 
pentru tranziția energetică, pe baza 
informațiilor solicitate în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) litera (i).

Or. en

Justificare

Impactul agregat al tuturor investițiilor va determina punerea în aplicare cu succes a 
planului pentru o tranziție justă. Prin urmare, ar putea fi dificil de dovedit dacă o anumită 
investiție unică ar fi indispensabilă pentru punerea în aplicare a planului.

Amendamentul 36

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 
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și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 
1).

Or. en

Amendamentul 37

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, 
inclusiv deschiderea de noi mine:

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele eligibile finanțate în 
cadrul JTF care contribuie la obiectivul 
specific prevăzut la articolul 2 pot 
beneficia de până la 75 % din costurile 
relevante.

Or. en

Amendamentul 39

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 toate autoritățile regionale și 
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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.

locale competente ale teritoriilor vizate (cel 
puțin la nivelurile NUTS 2 și 3), 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 
tranziției pe plan economic, social, asupra 
securității energetice și a mediului, 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 40

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 

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic, de mediu și asupra securității 
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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;

energetice 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, impactul potențial asupra 
veniturilor colectivităților locale la 
nivelurile NUTS 2 și NUTS 3 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 41

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 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, de mediu și asupra securității 
energetice al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 42

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
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) o descriere a tipului de operațiuni 
preconizate și a contribuției estimate a 
acestora la atenuarea impactului social, 
economic, de mediu și asupra securității 
energetice al tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 44

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 și 
sustenabile ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile, o listă orientativă a acestor 
operațiuni și întreprinderi și o justificare a 
necesității acordării acestui sprijin;

Or. en

Amendamentul 45

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 

(i) în cazul în care se acordă sprijin 
pentru investiții în vederea reducerii 



PE650.713v01-00 30/33 PA\1204791RO.docx

RO

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;

emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, o listă orientativă 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 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 46

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, ai 
sectorului energiei și a partenerilor 
sociali.

Or. en

Amendamentul 47

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 

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
trebuie să fie, în măsura posibilului, în 
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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.

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, cu Pilonul european al 
drepturilor sociale și cu alte strategii și 
programe relevante, inclusiv în ceea ce 
privește aerul curat, sărăcia energetică și 
prosumatorii de energie. 

Or. en

Justificare

Atunci când este posibil, planurile teritoriale pentru o tranziție justă ar trebui să fie aliniate 
la strategiile teritoriale și la strategiile de specializare inteligentă relevante. Cu toate 
acestea, activitățile de finanțare care nu sunt incluse în aceste strategii nu ar trebui excluse în 
totalitate, cu condiția ca aceste activități să contribuie la tranziția către neutralitatea 
climatică.

Amendamentul 48

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 24%),
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__________________ __________________
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 49

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 50%),

Or. en

Amendamentul 50

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
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – rândul 4

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

RCO 15 - Capacități create pentru 
incubatoarele de afaceri

RCR 17 - Întreprinderi înființate cu 3 ani în 
urmă aflate încă pe piață

Or. en


