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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul pentru o tranziție justă este una dintre măsurile luate de Comisie în cadrul Pactului 
verde pentru Europa și vizează atingerea obiectivului Uniunii de neutralitate a emisiilor de 
dioxid de carbon până în 2050 prin sprijinirea regiunilor cu cele mai mari dificultăți și cele 
mai afectate de tranziție.

Această propunere legislativă este mai de actualitate ca oricând: ea recunoaște necesitatea, dar 
și costurile, provocările și dificultățile economice și sociale pe care le implică transformarea 
structurală a metodelor noastre de producție pentru întregi sectoare și regiuni, din cauza 
dependenței lor de combustibilii fosili sau a structurii lor industriale cu emisii ridicate de CO2. 
Toate statele membre trebuie să depună eforturi, însă, în conformitate cu principiul fundamental 
al solidarității europene, trebuie sprijinite în primul rând zonele care sunt cele mai vulnerabile 
și cele mai afectate de această tranziție.

Raportorul pentru aviz al Comisiei pentru transport și turism salută această propunere, atât în 
ceea ce privește obiectivul său (neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon), cât și abordarea sa 
favorabilă incluziunii („a nu lăsa pe nimeni în urmă”) și sinergiile cu alte fonduri europene. În 
special, acest fond se articulează bine la nivel național și regional cu planurile energetice și 
climatice naționale și cu planurile teritoriale, în cadrul gestiunii partajate și în conformitate cu 
principiul subsidiarității. Astfel, acest instrument este pe deplin ancorat în politicile regionale 
prin intermediul fondurilor structurale, bazate pe participarea statelor membre, și este 
consolidat prin complementarități pe care urmărește să le creeze cu BEI sau cu mecanismele de 
finanțare conexe (InvestEU, etc.). Raportorul consideră că dezvoltarea și punerea în aplicare a 
acestui instrument de finanțare la nivel teritorial este esențială pentru succesul tranziției și, prin 
urmare, dorește să evidențieze acest aspect.

Prioritatea acestui regulament este să contribuie la recalificarea lucrătorilor și a întreprinderilor 
prin adaptarea mijloacelor lor de lucru în regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție. 
Cu toate acestea, din cauza finanțării foarte reduse a fondului, fapt regretabil având în vedere 
sumele necesare pentru realizarea tranziției economice, raportorul pentru aviz este de părere că 
este posibilă o direcționare mai precisă a acestui instrument bugetar în vederea creșterii valorii 
sale adăugate și a eficienței sale printr-o optimizare bugetară sporită și reducerea numărului de 
sectoare și activități vizate în mod prioritar în domeniul său de aplicare.

În acest scop, au fost introduse mai multe dispoziții:

- O selecție mai specifică a activităților care pot fi sprijinite de fond: deși raportorul pentru 
aviz consideră că trebuie, într-adevăr, să se acorde prioritate IMM-urilor care, datorită 
dimensiunii lor, dispun adesea de o flexibilitate mai redusă pentru a-și adapta 
dispozitivele de producție, este, totuși, de părere că o serie de activități propuse inițial 
de Comisie (cercetarea și inovarea, digitalizarea, ajutorul pentru decontaminare în 
măsura în care contravine principiului „poluatorul plătește”) nu se încadrează în mod 
direct în obiectivele regulamentului și pot, în plus, să fie sprijinite de alte instrumente 
financiare și bugetare europene;

- Criterii de eligibilitate mai stricte în cazul activităților acoperite de sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii: raportorul pentru aviz recunoaște importanța 
includerii anumitor activități industriale acoperite de schema UE de comercializare a 
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certificatelor de emisii (EU ETS) într-un cadru limitat și pe baza unei acceptări de la 
caz la caz de către Comisie. Cu toate acestea, consideră că este esențial să se evite riscul 
unui efect de balast pentru aceste întreprinderi, astfel încât ele să nu beneficieze de 
ajutoare suplimentare acordate de Fondul pentru o tranziție justă pentru decarbonizarea 
sectoarelor lor industriale cu scopul de a vinde certificatele lor de emisii excedentare, 
înregistrând astfel profituri necuvenite („windfall profits”), în plus față de ajutorul 
financiar primit din fond;

- O optimizare sporită a bugetului și îndreptată mai mult spre obținerea de rezultate: 
nivelurile de performanță necesare ale priorităților au fost ridicate pentru o aplicare mai 
strictă a principiului „folosești sau pierzi” și pentru a permite reajustări și realocări în 
caz de neconformitate și a asigura adiționalitatea fiecărui euro cheltuit;

- Fondul pentru o tranziție justă urmărește să ajute teritoriile cele mai afectate de tranziția 
către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Toate statele vor trebui 
să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv comun, în condițiile în care 
neconformitatea unui stat ar pune în pericol eforturile celorlalte state și ar avea efecte 
negative asupra tuturor, chiar și asupra celor a căror tranziție ecologică este cea mai 
avansată. Prin urmare, pentru a asigura același principiu fundamental al solidarității 
europene, raportorul pentru aviz este de părere că statele membre care nu s-au angajat 
încă să atingă un obiectiv național privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
până în 2050 ar trebui să aibă un acces limitat la acest fond, iar alocarea de fonduri 
acestor state la nivel național ar trebui suspendată parțial până la adoptarea obiectivului 
respectiv;

- Activități industriale eligibile mai bine definite: raportorul pentru aviz recunoaște că 
această propunere identifică în mod corect teritoriile și sectoarele cele mai afectate de 
tranziție, în special din cauza dependenței lor de combustibilii fosili și de activitățile 
industriale cu un nivel ridicat de emisii de dioxid de carbon. Raportorul pentru aviz 
observă, cu toate acestea, o deficiență majoră în această identificare și consideră că 
eligibilitatea pentru fond ar trebui extinsă pentru a include activitățile industriale care, 
deși generează emisii de gaze cu efect de seră scăzute, implică fabricarea de produse 
finite incompatibile cu obiectivul UE de neutralitate din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon. Activitățile industriale respective ar trebui considerate elemente 
constitutive ale tranziției și ar trebui integrate în fond. În special, sectorul vehiculelor 
echipate cu motoare cu ardere internă face obiectul unor schimbări rapide și profunde 
de-a lungul întregului său lanț valoric: prin urmare, trebuie să îi fie acordat un sprijin 
european specific pentru ca tranziția sa să reușească, pentru a-i sprijini pe lucrători și 
pentru a menține competitivitatea sectorului autovehiculelor și poziția sa de lider în 
contextul concurenței internaționale sporite. Cu toate acestea, trebuie amintit că niciun 
obiectiv de neutralitate climatică nu poate fi atins fără decarbonizarea transportului: 
sectorul reprezintă 23 % din emisiile de CO2 din UE, iar ponderea sa continuă să 
crească, în timp ce doar transportul rutier reprezintă 75 % din emisiile de CO2 și energia 
consumată de sector. Producătorii de autovehicule și furnizorii lor sunt, alături de 
sectoarele de întreținere și de reparații, cei mai afectați de tranziția către vehicule cu 
emisii zero sau scăzute. Având în vedere importanța lor în economia europeană (3,5 
milioane de locuri de muncă directe și indirecte în UE, sectorul autovehiculelor 
reprezentând 8,5 % din locurile de muncă din industria europeană și 7,5 % din PIB-ul 
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european), aceste sectoare trebuie, așadar, să fie sprijinite de Fondul pentru o tranziție 
justă.

Prin urmare, raportorul pentru aviz este convins că, prin încorporarea acestor recomandări 
adresate Comisiei pentru dezvoltare regională, Fondul pentru o tranziție justă își va consolida 
capacitatea operațională și eficacitatea în vederea realizării obiectivului european de 
neutralitate climatică, protejând, în același timp, categoriile cele mai vulnerabile în cadrul 
acestei tranziții.

AMENDAMENTELE

Amendamentul 1

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 

(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 sau ale 
căror produse finite sunt incompatibile cu 
obiectivul Uniunii de neutralitate a 
emisiilor de dioxid carbon. Această 
situație creează nu doar riscul unei tranziții 
la viteze variabile în ceea ce privește 
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obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială.

acțiunile în domeniul climei la nivelul 
Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai 
mari între regiuni, dăunătoare pentru 
obiectivele de coeziune socială, economică 
și teritorială. În acest context, ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită provocărilor 
specifice pe care le va atrage după sine 
tranziția către neutralitatea climatică 
pentru zonele îndepărtate, insulare și cu 
handicapuri geografice, precum și pentru 
zonele cu probleme de depopulare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă, favorabilă incluziunii și 
acceptabilă din punct de vedere social 
pentru toți, nelăsând pe nimeni în urmă și 
combătând sărăcia energetică. Prin 
urmare, atât Uniunea, cât și statele 
membre, precum și diferiții actori 
regionali și locali ar trebui să țină seama 
de implicațiile sale economice și sociale 
încă de la început, precum și de 
caracteristicile și particularitățile 
regiunilor lor, inclusiv de nivelul emisiilor 
de dioxid de carbon și de PIB-ul pe cap de 
locuitor sub media UE, și ar trebui să 
utilizeze toate instrumentele posibile 
pentru a atenua consecințele negative și a 
transforma provocările în oportunități. 
Tranziția ar trebui să evite prăbușirea 
economică a celor mai expuse regiuni, 
garantând totodată faptul că se menține 
baza dezvoltării economice în aceste 
regiuni. Bugetul Uniunii are un rol 
important în această privință.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a sprijini acțiunile care urmăresc 
asigurarea unei tranziții energetice juste 
și reușite către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și 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 atenuarea consecințelor 
sociale negative și prin finanțarea 
modernizării și a reconversiei economiei 
locale, precum și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă și crearea de noi 
oportunități cu ajutorul cursurilor de 
formare, al recalificării și al actualizării 
programelor de învățământ. 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]. Dat fiind caracterul 
politicii de tranziție, FTJ își propune să 
fie un instrument pe termen lung, în 
deplină concordanță cu perspectiva unui 
continent neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
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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.

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. 
Transferurile voluntare de resurse din 
FEDR și FSE+ decise de fiecare stat 
membru vor contribui la atingerea acestui 
obiectiv.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul instrumentelor politicii de coeziune 
și al tuturor celorlalte instrumente de 
finanțare relevante naționale și ale 
Uniunii care vizează sectoarele 
vulnerabile. Instituirea FTJ nu ar trebui 
să ducă la reduceri ale fondurilor care 
intră sub incidența Regulamentului (UE) 
.../... [noul RDC].

Amendamentul 6

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 

(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 
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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.

membre care se bazează în mare măsură pe 
combustibilii fosili solizi, desfășoară 
activități industriale cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră sau ale căror produse 
finite sunt incompatibile în cele din urmă 
cu obiectivul privind neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon, 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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții, premii, 
execuție indirectă și prevăd controlul 
răspunderii actorilor financiari. Normele 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
TFUE se referă, de asemenea, la protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și finanțarea eficace 
din partea UE;

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu Regulamentul 
privind [instrumentul european de 
redresare] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, măsurile de redresare 
și de reziliență prevăzute de Fondul 
pentru o tranziție justă ar trebui să fie 
puse în aplicare pentru a aborda impactul 
fără precedent al crizei provocate de 
COVID-19.  Aceste resurse suplimentare 
ar trebui utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [ERI];

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

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 
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 

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

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 această privință, 
gazele naturale pot reprezenta o punte 
tehnologică în procesul de tranziție atunci 
când înlocuiesc sursele de energie care 
implică emisii mai ridicate de dioxid de 
carbon și, astfel, sunt asociate cu 
utilizarea energiei din surse regenerabile. 
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, inclusiv al tehnologiilor 
bazate pe IA, precum și în domeniul 
digitalizării, al conectivității, al 
accesibilității și al mobilității sustenabile 
și care promovează totodată transferul 
modal, cu condiția ca aceste măsuri să 
contribuie la atenuarea efectelor negative 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și circulară.

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui, de asemenea, să 
sprijine activitățile industriale care, deși 
nu generează emisii semnificative de gaze 
cu efect de seră, implică fabricarea de 
produse industriale afectate de impactul 
tranziției către neutralitatea climatică a 
Uniunii. În acest sens, industria 
europeană a vehiculelor echipate cu 
motoare cu ardere internă este, și va fi și 
mai mult, una dintre industriile cele mai 
afectate, în condițiile în care funcționează 
într-un context de intensificare a 
concurenței internaționale și de înăsprire 
a cerințelor de mediu, ea fiind 
responsabilă de aproape 20 % din emisiile 
de CO2 ale Uniunii. Nu se poate realiza, 
așadar, neutralitatea emisiilor de dioxid 
de carbon fără un sprijin specific pentru 
acest sector, care reprezintă 8,5 % din 
locurile de muncă din sectorul industrial 
în UE, 7,5 % din PIB-ul UE și 
aproximativ 3,5 milioane de locuri de 
muncă directe – ce echivalează cu 11,4 % 
din locurile de muncă din sectorul 
producției industriale a UE – și 13,8 
milioane de locuri de muncă indirecte. În 
special, având în vedere că producătorii 
de autovehicule, furnizorii acestora, 
precum și sectoarele de întreținere și de 
reparație sunt cele mai expuse, FTJ ar 
trebui să sprijine aceste sectoare și să 
ofere asistență lucrătorilor și persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă în 
procesul de conversie la competențe mai 
moderne, în special în cadrul industriilor 
alternative care produc vehicule cu emisii 
zero și/sau cu emisii scăzute. De 
asemenea, FTJ ar trebui să sprijine 
investițiile în rețelele de transport public 
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și în flotele aferente, ca un instrument 
eficace de realizare a tranziției și de 
sprijinire a unei mobilități cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, promovând 
în același timp transferul modal, în 
special în centrele metropolitane, precum 
și conectivitatea în zonele rurale. O 
atenție deosebită ar trebui acordată, de 
asemenea, dificultăților socio-economice 
ale zonelor depopulate sau slab populate, 
care depind în mare măsură de 
combustibilii fosili, pentru a preveni 
relocarea și depopularea acestor teritorii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați și a persoanelor care desfășoară 
activități independente, pentru a ajuta 
persoanele în cauză să se adapteze la noi 
oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă și 
deplină pe piața muncii. În mod similar, ar 
trebui acordată o atenție deosebită ratelor 
șomajului, în special în rândul tinerilor, 
în teritoriile afectate de tranziție.

Amendamentul 12

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. 

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

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 sprijinirea adaptării unui 
număr semnificativ de locuri de muncă, 
precum și dacă nu conduc la relocare și nu 
sunt rezultatul acesteia. Investițiile în 
instalațiile industriale existente, inclusiv 
cele vizate de schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
trebuie permise dacă contribuie la tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și se situează 
cu mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14 
și dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă și trebuie 
să fie sustenabilă și coerentă cu principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”. 
Aceste investiții ar trebui efectuate astfel 
încât să se elimine posibilitatea unor 
efecte neașteptate pentru instalațiile 
industriale vizate, astfel încât acestea să 
nu profite de ajutoarele suplimentare 
acordate de FTJ pentru decarbonizarea 
activităților lor cu scopul de a-și vinde 
apoi surplusul de certificate de emisii, 
înregistrând astfel profituri excepționale, 
în plus față de ajutorul financiar primit de 
la FTJ. 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, acordând atenție în 
special schimbărilor structurale ulterioare 
și măsurilor necesare pentru aceste 
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schimbări.
__________________ __________________
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).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

tranziție justă trebuie să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care trebuie 
concentrat sprijinul FTJ, și să descrie 
acțiunile specifice care urmează să fie 
întreprinse pentru a ajunge la o economie 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea progresivă a 
instalațiilor care implică producția de 
combustibili fosili solizi sau alte activități 
care generează emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră sau în urma cărora rezultă 
produse industriale finite incompatibile 
cu obiectivul UE de neutralitate din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon, menținând și extinzând, totodată, 
oportunitățile de ocupare a forței de 
muncă în regiunile afectate, pentru a 
evita excluziunea socială. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii, precum rata șomajului și 
pierderile de locuri de muncă, 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.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă trebuie prezentate cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de un an 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. De aici rezultă provocări 
legate de punerea în aplicare pentru 
autoritățile de management și pentru 
statele membre, deoarece adoptarea 
acestor planuri este necesară pentru 
mobilizarea finanțării. Prefinanțarea 
condiționată pentru asistență tehnică ar 
trebui, prin urmare, pusă la dispoziție 
înainte de adoptarea planurilor, pentru a 
atenua această provocare și pentru a 
sprijini actorii locali în punerea în 
aplicare a FTJ.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie să 

(17) Pentru a completa și a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, Comisiei trebuie să 
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i se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, în 
ceea ce privește modificarea elementelor 
incluse în anexa III la prezentul regulament 
referitoare la indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare15. Mai exact, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre; 
acești experți au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

i se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, în 
ceea ce privește modificarea elementelor 
incluse în anexa III la prezentul regulament 
referitoare la indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, cu participarea reprezentanților 
comunității afectate, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare15. Mai exact, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre; acești experți au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

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

Amendamentul 18

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, 

(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, ar trebui să țină seama de 
efectele pandemiei de COVID-19 la 
nivelul întregii Uniuni Europene. Aceste 
obiective nu pot fi realizate 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 
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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,

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,

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin teritoriilor sau 
activităților economice care se confruntă 
cu provocări socioeconomice majore în 
cadrul procesului de tranziție către o 
economie a Uniunii neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, sprijinul 
fiind orientat în special către crearea de 
locuri de muncă, perfecționarea și 
recalificarea lucrătorilor și formarea 
profesională.

Amendamentul 20

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 

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

acțiunile care urmăresc asigurarea unei 
tranziții energetice juste și reușite și de a 
permite regiunilor, operatorilor economici 
și cetățenilor să facă față efectelor sociale, 
economice și de mediu ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. La acordarea 
fondurilor prin intermediul FTJ, este 
necesar să se urmărească reducerea în 
continuare a disparităților regionale 
și coeziunea socială europeană.

Amendamentul 21

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 
11 270 459 000 EUR în prețuri curente 
(10 miliarde EUR la prețurile din 2018) și 
nu rezultă din transferuri de resurse de la 
alte fonduri ale Uniunii care intră sub 
incidența Regulamentului .../... [noul 
RDC].Această sumă 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.

Amendamentul 22

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 % sau cu valoarea anuală a 
ratei inflației la nivelul Uniunii, dacă 
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aceasta din urmă este mai mare de 2 %.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
pentru a stabili resursele pentru perioada 
2021-2027, inclusiv orice resurse 
suplimentare menționate la alineatul (2), 
pentru fiecare stat membru, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în anexa I și cu 
defalcarea anuală a resurselor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [ERI] sunt puse în aplicare 
în cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă cu o sumă de 32 803 000 000 EUR 
în prețuri curente (30 de miliarde EUR la 
prețurile din 2018) pentru suma 
menționată la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) punctul (vi) din regulamentul 



PE648.628v02-00 22/37 AD\1207534RO.docx

RO

respectiv, sub rezerva articolului 4 
alineatele (3), (4) și (8).
Această sumă este considerată ca 
reprezentând alte resurse menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și constituie 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
Resursele respective sunt puse la 
dispoziție pentru angajamentul bugetar în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă pentru anii 2021-2024, în plus față 
de resursele globale prevăzute la articolul 
3, după cum urmează:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
În plus, 15 600 000 EUR în prețuri 
curente se pun la dispoziție pentru 
cheltuielile administrative din resursele 
menționate la primul paragraf.

[Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460. Precizarea „(30 de miliarde 
EUR la prețurile din 2018)” este o adăugire în raport cu textul propunerii respective.]

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La inițiativa Comisiei, 0,35 % din 
suma menționată la primul paragraf de la 
alineatul (1) se alocă pentru asistență 
tehnică la inițiativa Comisiei.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Defalcarea anuală a sumei 
menționate la alineatul (1) de către statele 
membre se include în decizia Comisiei 
menționată la articolul 3 alineatul (3), în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa I.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460 și face referire la anexa I 
astfel cum a fost modificată de propunerea respectivă.)

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC], 
cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
necesită transferul complementar din 
partea FEDR sau a FSE+ menționat în 
anexa I.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460. Termenul „transfer” este 
folosit în locul termenului „sprijin” din textul inițial al propunerii.)

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
normele de dezangajare prevăzute în titlul 
VII capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[noul RDC] se aplică angajamentelor 
bugetare bazate pe resursele menționate 
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la alineatul (1). Prin derogare de la 
articolul 12 alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul financiar, aceste resurse 
nu pot fi utilizate pentru un program sau 
o acțiune următoare.

(Acest amendament preia textul noii propuneri COM 2020/0460.)

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 32

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 IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, care conduc la 
reconversie economică;
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor naturale în următoarele 
condiții:
- investițiile vizează modernizarea și/sau 
înlocuirea infrastructurilor existente care 
generează emisii mai mari de dioxid de 
carbon;
- investițiile contribuie la realizarea, cel 
târziu până în 2050, a neutralității 
climatice a Uniunii;
- 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.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în infrastructura verde, 
reducerea poluării, regenerarea și 
decontaminarea siturilor, în proiecte de 
restaurare a terenurilor și de reconversie, 
inclusiv, dar nu numai, în crearea de 
centre ale biodiversității, în beneficiul 
turismului durabil;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera g
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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 de orice tip și reducerea 
acestora, utilizarea eficientă a resurselor, 
reutilizare, reparare și reciclare;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) investiții în programe de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor 
și a persoanelor care desfășoară activități 
independente, precum și în formarea 
antreprenorială;

Amendamentul 37

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, sub 
forma sprijinirii accesului la piața forței 
de muncă;

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o 
mobilitate curată și inteligentă, care să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și la diversificarea 
soluțiilor de mobilitate durabilă; investiții 
în rețelele de transport public și în flotele 
aferente, cu un accent special pe 
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promovarea transferului modal către o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în centrele metropolitane și în 
zonele rurale;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) activități industriale care au ca 
rezultat produse finite sau moduri de 
utilizare a acestora ce sunt, în cele din 
urmă, incompatibile cu obiectivul 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon;

Amendamentul 40

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 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) din 
prezentul regulament. Aceste investiții 
sunt eligibile numai dacă sunt necesare 
pentru punerea în aplicare a planului 
teritorial pentru o tranziție justă.

Amendamentul 41

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 

FTJ poate sprijini totodată investițiile 
destinate reducerii emisiilor de gaze cu 
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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.

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 printr-un efect de balast 
peste beneficiile pe care instalațiile 
industriale le pot obține în cadrul ETS. În 
plus, aceste investiții sunt sustenabile și 
nu cresc sau mențin dependența de 
combustibilii fosili solizi.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) construirea de centrale nucleare;

Amendamentul 43

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).
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Amendamentul 44

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, exceptând 
gazele naturale;

Amendamentul 45

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.

eliminat

Amendamentul 46

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 sau activitățile economice 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.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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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 sau a activităților 
economice 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.

Amendamentul 48

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, iar aceste resurse pot fi 
completate de resursele transferate în mod 
voluntar în conformitate cu articolul [21a] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC]. 
Totalul resurselor FEDR și FSE+ 
transferate către prioritatea FTJ nu 
depășește triplul valorii sprijinului acordat 
de FTJ acestei priorități.

Amendamentul 49

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) 

1. Statele membre întocmesc, cu 
respectarea deplină a principiului 
parteneriatului, împreună cu autoritățile 
competente ale teritoriilor vizate, inclusiv 
cu autoritățile regionale și locale, unul sau 
mai multe planuri teritoriale pentru o 
tranziție justă care acoperă zonele 
reprezentate de unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
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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, social, precum și asupra pieței 
muncii și a coeziunii teritoriale 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 și 
reconversia către industrii alternative în 
sectoarele în care produsele industriale 
finite sunt incompatibile în cele din urmă 
cu obiectivul de neutralitate a 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).

Amendamentul 50

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, regional și local 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 
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energia și clima („PNEC”);

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un angajament clar în 
conformitate cu obiectivul de realizare a 
unei Uniuni Europene neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050 și de 
atingere a obiectivelor de reducere a 
emisiilor până în 2030;

Amendamentul 52

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);

Amendamentul 53

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 sau 
activitățile economice cele mai afectate, 
inclusiv impactul social, asupra pieței 
muncii, economic și de mediu al tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, ținând 
seama de ratele șomajului și identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și pierdute și pierderile de venituri 
la nivel teritorial, nevoile și obiectivele de 
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efect de seră în aceste teritorii; 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;

Amendamentul 54

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, împreună cu 
proiectarea unei mobilități sustenabile și a 
unor planuri de energie ecologică 
accesibile și la prețuri moderate în 
teritoriile cel mai afectate de tranziție;

Amendamentul 55

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 

(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 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 
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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;

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;

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) 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, numărul 
preconizat de locuri de muncă care vor fi 
create ca urmare a infrastructurilor 
construite și contribuția la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) un calendar complet de punere în 
aplicare pentru acțiunile concrete 
prevăzute în plan.

Amendamentul 58

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 

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 
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relevante, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

relevante, cu strategia industrială, cu 
strategia pentru o mobilitate curată și 
inteligentă, cu planurile naționale privind 
energia și clima și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale.

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă exclud orice investiție publică în 
infrastructurile de combustibili fosili 
solizi și oferă ocazia de a consolida mai 
mult economiile locale.
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