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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 este esențial pentru a evita cele 
mai dezastruoase consecințe ale schimbărilor climatice. Însă mijloacele propuse de Comisia 
Europeană pentru a realiza acest lucru ridică semne de întrebare, în special în ceea ce privește 
echitatea socială și eficiența ecologică. 
Referitor la mobilitate, cheltuielile legate de transport sunt, în majoritatea cazurilor, inflexibile 
pentru gospodăriile și microîntreprinderile vulnerabile. Astfel, o creștere a prețului la benzină, 
consecință directă a includerii transportului rutier în sistemul de comercializare a certificatelor 
de emisii al Uniunii Europene (EU ETS), va avea ca efect principal reducerea puterii de 
cumpărare a gospodăriilor, fără a permite un transfer modal real către mijloace de transport cu 
emisii reduse de carbon sau reducerea distanțelor parcurse. 
În același timp, epuizarea resurselor – fie a combustibililor fosili, fie a materiilor prime –, 
întreruperile lanțului mondial de aprovizionare din cauza haosului creat de pandemia de 
COVID-19, volatilitatea prețurilor și tensiunile geopolitice duc inevitabil la creșterea costurilor 
tranziției către o economie decarbonizată pe care trebuie să le suporte gospodăriile și 
întreprinderile. 
Prin urmare, este necesar să îi sprijinim pe cei mai vulnerabili, astfel încât tranziția ecologică, 
care este necesară, să fie justă din punct de vedere social, fără a împovăra bugetul gospodăriilor 
și al microîntreprinderilor. Acesta este motivul pentru care a fost creat Fondul pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice. Așadar, pentru a realiza o acțiune climatică coerentă 
și justă din punct de vedere social, ar trebui să se renunțe la extinderea sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii la transportul rutier și la clădiri. În paralel, crearea și 
implementarea Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice trebuie să fie 
garantată prin finanțări care să nu depindă de includerea transportului rutier și a clădirilor în 
EU ETS. În acest sens, veniturile obținute din actualul EU ETS sau din noile resurse proprii pot 
fi folosite ca surse de finanțare. 
Astfel, Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice ar putea reprezenta o 
ocazie excelentă de a ajuta statele membre să pună în practică măsurile necesare pentru a realiza 
o decarbonizare reală a transporturilor. În acest scop, bugetul Fondului pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice va trebui să fie la înălțimea investițiilor necesare și să 
ofere flexibilitatea necesară pentru a face aceste investiții în avans, înainte ca costurile tranziției 
să împovăreze capacitățile de investiții.
Deși trebuie accentuate clar măsurile structurale care ne dau posibilitatea de a ne reduce 
considerabil dependența de mobilitatea bazată pe carbon, trebuie totuși găsit un punct de 
echilibru pentru a ne asigura că în zonele în care nu se pot introduce alternative eficiente pe 
termen scurt, familiile și microîntreprinderile vulnerabile pot continua să se deplaseze pentru 
a-și satisface nevoile socioeconomice de bază. 
Pentru a identifica mai bine lacunele și pentru a răspunde diferitelor probleme care apar, ar 
trebui să se introducă în legislația europeană o definiție a sărăciei legate de mobilitate, la fel 
cum există deja pentru sărăcia energetică. În plus, trebuie luate în considerare inegalitățile care 
afectează deja femeile și caracteristicile deplasărilor femeilor. 
În fine, trebuie dată întâietate dezvoltării transporturilor publice, principala pârghie pentru 
decarbonizarea mobilității, mai ales în zonele periferice și rurale, unde oferta și serviciile nu 
satisfac nevoile populației și întreprinderilor. În paralel, trebuie promovat transportul 
nemotorizat, mai ales cel cu bicicleta. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru transporturi și turism recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care sunt 
comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Aceste modificări au efecte 
economice și sociale diferite asupra 
diferitelor sectoare ale economiei, asupra 
cetățenilor și a statelor membre. În special, 
includerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de clădiri și de transportul 
rutier în domeniul de aplicare al 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului31 ar trebui să 
ofere un stimulent economic suplimentar 
pentru a investi în reducerea consumului 
de combustibili fosili, accelerând astfel 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Împreună cu alte măsuri, acest 
lucru ar trebui, pe termen mediu și lung, 
să reducă costurile pentru clădiri și 
transportul rutier și să ofere noi 
oportunități pentru crearea de locuri de 
muncă și investiții.

(8) Aceste modificări au efecte 
economice și sociale diferite asupra 
diferitelor sectoare ale economiei, asupra 
cetățenilor și a statelor membre. Costurile 
tranziției și volatilitatea crescută a 
prețurilor la energie și la materii prime 
provocate de ajustările legate de tranziție 
și de epuizarea resurselor fac necesară 
asigurarea unei compensații sociale și a 
resurselor necesare pentru a aborda 
tranziția verde și protejarea celor mai 
vulnerabile gospodării și întreprinderi 
mici și microîntreprinderi, menținând 
totodată un nivel ridicat al investițiilor de 
calitate pentru a asigura succesul 
tranziției verzi.

__________________
31 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 (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cu toate acestea, sunt necesare 
resurse pentru finanțarea acestor investiții. 
În plus, este probabil ca, înainte ca 
acestea să aibă loc, costurile suportate de 
gospodării și de utilizatorii de transport 
pentru încălzire, răcire și gătit, precum și 
pentru transportul rutier să crească, pe 
măsură ce furnizorii de combustibili 
supuși obligațiilor care decurg din 
comercializarea certificatelor de emisii 
pentru clădiri și transportul rutier 
transferă costurile aferente carbonului 
către consumatori.

(9) Cu toate acestea, pentru finanțarea 
acestor investiții sunt necesare resurse 
suficiente, stabile și echitabile pe durata 
Fondului pentru atenuarea impactului 
social al acțiunilor climatice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Creșterea prețului la combustibilii 
fosili poate afecta în mod disproporționat 
gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile vulnerabile și 
utilizatorii de transport vulnerabili care 
cheltuiesc o parte mai mare a veniturilor 
lor pentru energie și transporturi, care, în 
anumite regiuni, nu au acces la soluții 
alternative de mobilitate și transport la 
prețuri accesibile și care ar putea să nu 
dispună de capacitatea financiară 
necesară pentru a investi în reducerea 
consumului de combustibili fosili.

(10) Creșterea prețului la combustibilii 
fosili va afecta probabil în mod 
disproporționat gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili care cheltuiesc deja o parte mai 
mare a veniturilor lor pentru energie și 
transporturi, mărind încă și mai mult 
inegalitățile existente pentru cei din 
regiunile și teritoriile rurale, periferice, 
îndepărtate, ultraperiferice, insulare, 
montane, slab populate sau mai puțin 
dezvoltate, inclusiv zonele periurbane. 
De cele mai multe ori, aceste gospodării și 
microîntreprinderi și întreprinderi mici 
nu au acces la soluții de mobilitate și 
transport alternative, interconectate, 
eficiente și la prețuri accesibile. În plus, 
adesea depind de combustibilii fosili și nu 
dispun de capacitatea financiară necesară 
pentru a investi în moduri de transport 
decarbonizate și în alternative cu emisii 
reduse de carbon, implicând că au o 
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capacitate scăzută de a se adapta la 
consecințele tranziției verzi. Acțiunile 
climatice ambițioase ar ajuta Uniunea să 
își reducă dependența de combustibilii 
fosili. Fondul pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice 
vine în completarea acestor măsuri de 
sprijinire a statelor membre și contribuie 
la găsirea unor soluții structurale de 
lungă durată pentru reducerea sărăciei în 
materie de energie și mobilitate în 
întreaga Uniune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prin urmare, o parte din veniturile 
generate de includerea transportului 
rutier și a clădirilor în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE ar 
trebui să fie utilizate pentru a aborda 
impactul social al acestei includeri, astfel 
încât tranziția să fie justă și favorabilă 
incluziunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

(11) Prin urmare, ar trebui instituit la 
nivelul UE un Fond pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice, 
alături de planurile statelor membre 
pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice, pentru a asigura o 
tranziție verde favorabilă incluziunii și 
justă, care să nu lase pe nimeni în urmă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Acest lucru este cu atât mai 
relevant având în vedere nivelurile actuale 
ale sărăciei energetice. Sărăcia energetică 
este o situație în care gospodăriile nu pot 
avea acces la servicii energetice esențiale, 
cum ar fi răcirea, pe măsură ce 
temperaturile cresc, și încălzirea. 
Aproximativ 34 de milioane de europeni au 
raportat incapacitatea de a-și încălzi 
locuințele în mod adecvat în 2018, iar 

(12) Acest lucru este cu atât mai 
relevant având în vedere nivelurile actuale 
ale sărăciei energetice și ale sărăciei în 
materie de mobilitate. Energia este 
esențială și accesul la servicii energetice 
la prețuri accesibile este un drept social de 
bază și este esențial pentru incluziunea 
socială. Sărăcia energetică este o situație în 
care gospodăriile nu pot avea acces la 
servicii energetice esențiale care 
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6,9 % din populația Uniunii a declarat, în 
cadrul unui sondaj realizat în 2019 la 
nivelul UE32, că nu își poate permite să își 
încălzească suficient locuința. Per 
ansamblu, Observatorul sărăciei energetice 
estimează că peste 50 de milioane de 
gospodării din Uniunea Europeană se 
confruntă cu sărăcia energetică. Sărăcia 
energetică este, prin urmare, o provocare 
majoră pentru Uniune. Deși tarifele sociale 
sau sprijinul direct pentru venit pot oferi 
ajutor imediat gospodăriilor care se 
confruntă cu sărăcia energetică, numai 
măsurile structurale specifice, în special 
renovările energetice, pot oferi soluții 
durabile.

garantează condiții decente de trai și de 
sănătate, inclusiv servicii adecvate de 
încălzire, răcire și iluminare, precum și 
energia necesară pentru funcționarea 
aparatelor electrice. Aproximativ 34 de 
milioane de europeni au raportat 
incapacitatea de a-și încălzi locuințele în 
mod adecvat în 2018, iar 6,9 % din 
populația Uniunii a declarat, în cadrul unui 
sondaj32 realizat în 2019 la nivelul UE, că 
nu își poate permite să își încălzească 
suficient locuința. Per ansamblu, 
Observatorul sărăciei energetice estimează 
că peste 50 de milioane de gospodării din 
Uniunea Europeană se confruntă cu sărăcia 
energetică. Sărăcia energetică este, prin 
urmare, o provocare majoră pentru Uniune. 
Deși tarifele sociale sau sprijinul direct 
pentru venit oferă ajutor imediat 
gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia 
energetică. Numai măsurile structurale 
specifice și investițiile ce vizează să pună 
capăt dependenței de combustibilii fosili, 
în special renovările energetice 
sustenabile, punerea în aplicare a unor 
soluții de mobilitate sustenabilă și 
inteligentă care să fie abordabile din 
punct de vedere financiar, sigure și 
accesibile pentru toți utilizatorii, inclusiv 
persoanele cu dizabilități sau cu 
mobilitate redusă, pot oferi soluții 
durabile;

__________________ __________________
32 Date din 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

32 Date din 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Sărăcia din perspectiva mobilității 
a fost subestimată și nu sunt disponibile 
definiții clare la nivelul Uniunii sau la 
nivel național. Cu toate acestea, problema 
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devine din ce în ce mai presantă ca 
urmare a decarbonizării necesare a 
transporturilor, a prețurilor ridicate ale 
combustibililor sau a dependenței ridicate 
de disponibilitatea transportului, de 
accesibilitate și de costurile pentru nevoile 
de mobilitate zilnică, în special în zonele 
rurale, îndepărtate și în alte zone 
defavorizate. Prin urmare, ar trebui 
stabilită o definiție largă la nivelul 
Uniunii pentru a viza practicile de sprijin 
și monitorizare. Sărăcia din perspectiva 
transporturilor poate determina o 
excluziune socială asociată cu 
transportul.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin urmare, ar trebui instituit un 
Fond pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice (denumit în continuare 
„fondul”) pentru a furniza fonduri statelor 
membre în vederea sprijinirii politicilor lor 
de abordare a impactului social al 
comercializării certificatelor de emisii 
pentru clădiri și transportul rutier asupra 
gospodăriilor vulnerabile, a 
microîntreprinderilor vulnerabile și a 
utilizatorilor de transport vulnerabili. Acest 
lucru ar trebui realizat în special prin 
sprijin temporar pentru venit și prin 
măsuri și investiții menite să reducă 
dependența de combustibilii fosili prin 
creșterea eficienței energetice a clădirilor, 
decarbonizarea încălzirii și răcirii 
clădirilor, inclusiv integrarea energiei din 
surse regenerabile și acordarea unui acces 
îmbunătățit la mobilitate și transport cu 
emisii zero și cu emisii scăzute, în 
beneficiul gospodăriilor vulnerabile, al 
microîntreprinderilor vulnerabile și al 
utilizatorilor de transport vulnerabili.

(13) Uniunea și statele sale membre nu 
vor fi în măsură să își îndeplinească 
obiectivele climatice și de mediu fără a 
aborda în mod corespunzător sărăcia 
energetică și pe cea legată de mobilitate. 
Cu toate acestea, în ciuda datelor 
colectate cu privire la sărăcia energetică, 
în prezent nu există definiții standard la 
nivelul Uniunii nici ale sărăciei 
energetice, nici ale sărăciei legate de 
mobilitate în întreaga Uniune. Prin 
urmare, în prezent nu sunt disponibile în 
Uniune date transparente și comparabile 
privind mobilitatea și nici date suficiente 
privind sărăcia energetică, ceea ce 
împiedică posibilitatea de a monitoriza și 
evalua în mod eficace progresele 
înregistrate la nivel național. Prin urmare, 
ar trebui instituit un Fond pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice 
(denumit în continuare „fondul”) pentru a 
furniza fonduri statelor membre în vederea 
sprijinirii politicilor lor de abordare a 
impactului social al tranziției verzi asupra 
gospodăriilor vulnerabile, a 
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microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici vulnerabile și a utilizatorilor de 
transport vulnerabili. Fondul ar trebui să 
promoveze echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora, 
reducând în același timp riscul de sărăcie 
energetică și în materie de mobilitate în 
timpul tranziției. Acest lucru ar trebui 
realizat în special prin măsuri adaptative și 
specifice și prin investiții cu impact de 
durată menite să reducă dependența de 
combustibilii fosili prin: i) creșterea 
eficienței energetice a clădirilor și acces la 
energia din surse regenerabile pentru 
încălzirea și răcirea clădirilor, inclusiv 
integrarea din surse de energie sustenabile, 
regenerabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și cu emisii zero; ii) acordarea 
de acces la mobilitate și transport cu emisii 
zero și cu emisii scăzute la prețuri 
abordabile și promovarea acestora, în 
beneficiul gospodăriilor vulnerabile, al 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile și al utilizatorilor de 
transport vulnerabili, inclusiv:
– îmbunătățirea transportului public 
(calitate, frecvență și rețea);
– mobilitate privată cu emisii zero și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
– mobilitate activă atractivă și 
sigură;
– mobilitate partajată sustenabilă cu 
emisii zero;
– reînnoirea flotei;
– instalarea infrastructurii de 
realimentare și reîncărcare;
– alte servicii combinate de 
mobilitate multimodală.
Ar trebui să se acorde o atenție specială 
celor din zone rurale, îndepărtate și din 
alte zone defavorizate, unde sprijinul 
pentru mobilitatea privată cu emisii zero 
și cu emisii scăzute este de multe ori 
deosebit de relevant din cauză că nu 
există o alternativă eficientă.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Accesul tuturor la educație, 
formare și învățare pe tot parcursul vieții 
favorabile incluziunii și de calitate este 
esențial pentru a se asigura că forța de 
muncă deține competențele necesare 
pentru a realiza tranziția verde. Prin 
urmare, aspectele legate de tranziția 
echitabilă ar trebui integrate în 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor naționale în materie de 
competențe, în conformitate cu Agenda 
europeană pentru competențe și cu noua 
strategie industrială actualizată a UE1a. 
Parteneriatele pentru competențe din 
cadrul Pactului pentru competențe vor 
constitui, de asemenea, o pârghie 
importantă. Informațiile și perspectivele 
actualizate privind piața muncii și 
competențele, inclusiv la nivel regional, 
sectorial și profesional, permit 
identificarea și previzionarea nevoilor 
relevante în materie de competențe 
specifice ocupațiilor și transversale, 
inclusiv ca bază pentru adaptarea 
programelor de învățământ astfel încât să 
răspundă nevoilor în materie de 
competențe pentru tranziția verde. EFP ar 
trebui să înzestreze tinerii și adulții, în 
special femeile, cu competențele necesare 
pentru a gestiona tranziția verde1b. 
Uceniciile și stagiile remunerate, inclusiv 
componentele solide de formare, în 
special pentru tineri, contribuie la 
tranzițiile pe piața muncii, în special la 
activitățile care contribuie la obiectivele 
climatice și de mediu, precum și la 
sectoarele care se confruntă cu deficite 
deosebite de personal calificat. Creșterea 
participării adulților la învățarea pe tot 
parcursul vieții ar trebui să fie promovată 
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pentru a răspunde nevoilor de 
perfecționare și recalificare, printre altele 
prin furnizarea mijloacelor necesare 
pentru a căuta o formare adaptată 
nevoilor și prin cursuri de scurtă durată și 
de calitate pentru dezvoltarea 
competențelor cerute pentru tranziția 
verde, pe baza abordării europene a 
micro-certificatelor, care va facilita 
totodată valorificarea și recunoașterea 
rezultatelor unor astfel de cursuri.
_________________
1a Comunicarea Comisiei intitulată 
„Actualizarea noii Strategii industriale 
2020: construirea unei piețe unice mai 
puternice pentru a sprijini redresarea 
Europei”, COM(2021) 350 final.
1b Recomandarea Consiliului din 24 
noiembrie 2020 privind educația și 
formarea profesională (EFP) pentru 
competitivitate durabilă, echitate socială 
și reziliență (JO C 417, 2.12.2020, p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Ar trebui să se acorde sprijin 
pentru accesul la locuri de muncă de 
calitate, în special prin asistență 
personalizată în căutarea unui loc de 
muncă și prin cursuri de învățare flexibile 
și modulare care vizează inclusiv 
competențele verzi și digitale, după caz. 
Ar trebui luate în considerare, de 
asemenea, programe de ocupare a forței 
de muncă bine concepute, bine orientate 
și încadrate în timp pentru a pregăti 
beneficiarii prin formare, în special 
persoanele aflate în situații vulnerabile, 
pentru participarea în continuare pe piața 
muncii.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Crearea de locuri de muncă este 
esențială în contextul prezentului 
regulament, în special în teritoriile cele 
mai afectate de tranziția verde și acolo 
unde este cazul. Comisia și statele 
membre ar trebui să faciliteze accesul 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
mici și mijlocii la finanțare și la piețe, în 
vederea promovării competitivității, a 
inovării și a ocupării forței de muncă în 
cadrul pieței unice, inclusiv în sectoarele 
de importanță strategică în contexte 
naționale și locale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest scop, fiecare stat membru 
ar trebui să prezinte Comisiei un plan 
pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice (denumit în continuare 
„planul”). Planurile respective ar trebui să 
urmărească două obiective. În primul rând, 
acestea ar trebui să ofere gospodăriilor 
vulnerabile, microîntreprinderilor 
vulnerabile și utilizatorilor de transport 
vulnerabili resursele necesare pentru a 
finanța și a realiza investiții în eficiența 
energetică, decarbonizarea încălzirii și 
răcirii și în vehicule și mobilitate cu emisii 
zero și cu emisii scăzute. În al doilea rând, 
acestea ar trebui să atenueze impactul 
creșterii costului combustibililor fosili 
asupra persoanelor celor mai vulnerabile și, 
prin urmare, să prevină sărăcia energetică 
și sărăcia din perspectiva transporturilor în 
perioada de tranziție, până la punerea în 

(14) În acest scop, fiecare stat membru 
ar trebui să prezinte Comisiei un plan 
pentru atenuarea impactului social al 
acțiunilor climatice (denumit în continuare 
„planul”). Planurile respective ar trebui să 
urmărească următoarele obiective. În 
primul rând, acestea ar trebui să ofere 
gospodăriilor vulnerabile, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile și utilizatorilor de 
transport vulnerabili resurse suficiente 
pentru a finanța și a realiza investiții în 
eficiența energetică, decarbonizarea 
încălzirii și răcirii clădirilor și pentru a 
accesa vehicule cu emisii zero și cu emisii 
scăzute și servicii de mobilitate integrate, 
inclusiv o mobilitate activă atractivă și 
sigură. În al doilea rând, acestea ar trebui 
să atenueze impactul creșterii costului 
combustibililor fosili asupra persoanelor 
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aplicare a unor astfel de investiții. Planurile 
ar trebui să aibă o componentă de investiții 
care să promoveze soluția pe termen lung 
de reducere a dependenței de combustibilii 
fosili și ar putea avea în vedere alte măsuri, 
inclusiv sprijin temporar direct pentru 
venit, pentru a atenua efectele negative 
asupra veniturilor pe termen scurt.

celor mai vulnerabile și, prin urmare, să 
prevină sărăcia energetică și sărăcia din 
perspectiva mobilității în perioada de 
tranziție, până la punerea în aplicare a unor 
astfel de investiții. Planurile ar trebui să 
aibă o componentă de investiții care să 
promoveze soluția pe termen lung de 
eliminare treptată a dependenței de 
combustibilii fosili și ar putea avea în 
vedere alte măsuri, inclusiv sprijin direct 
pentru venit, pentru a atenua efectele 
negative asupra veniturilor pe termen scurt.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre, în consultare cu 
autoritățile de la nivel regional, sunt cele 
mai în măsură să elaboreze și să pună în 
aplicare planuri adaptate și orientate către 
circumstanțele lor locale, regionale și 
naționale, cum ar fi politicile existente în 
domeniile relevante și utilizarea planificată 
a altor fonduri UE relevante. Acest lucru 
permite ca marea diversitate a situațiilor, 
cunoștințele specifice ale autorităților 
locale și regionale, cercetarea și inovarea, 
relațiile industriale și structurile de dialog 
social, precum și tradițiile naționale să fie 
cel mai bine respectate și să contribuie la 
eficacitatea și eficiența sprijinului global 
acordat persoanelor vulnerabile.

(15) Statele membre, în consultare cu 
autoritățile de la nivel regional, local și 
urban, cu alte autorități publice, cu 
societatea civilă și cu partenerii economici 
și sociali, sunt cele mai în măsură să 
elaboreze și să pună în aplicare planuri 
adaptate și orientate către circumstanțele 
lor locale, regionale și naționale, cum ar fi 
politicile existente în domeniile relevante și 
utilizarea planificată a altor fonduri UE 
relevante. Acest lucru permite ca marea 
diversitate a situațiilor, cunoștințele 
specifice ale autorităților locale și 
regionale, cercetarea și inovarea, relațiile 
industriale și structurile de dialog social, 
precum și tradițiile naționale să fie cel mai 
bine respectate și să contribuie la 
eficacitatea și eficiența sprijinului global 
acordat persoanelor vulnerabile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Asigurarea faptului că măsurile și 
investițiile vizează în special gospodăriile 
sărace din punct de vedere energetic sau 
vulnerabile, microîntreprinderile 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili este esențială pentru o tranziție 
echitabilă către neutralitatea climatică. 
Măsurile de sprijin pentru promovarea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
ar trebui să ajute statele membre să 
abordeze impactul social al 
comercializării emisiilor pentru sectorul 
clădirilor și al transportului rutier.

(16) Asigurarea faptului că măsurile și 
investițiile vizează în special abordarea 
săraciei din punct de vedere energetic și al 
mobilității, îndeosebi în cazul 
gospodăriilor vulnerabile, al 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
mici vulnerabile și al utilizatorilor de 
transport vulnerabili este esențială pentru o 
tranziție echitabilă și incluzivă către 
neutralitatea climatică.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Până când aceste investiții vor avea 
un impact asupra reducerii costurilor și a 
emisiilor, un sprijin direct pentru venit, 
care să fie bine orientat către persoanele 
cele mai vulnerabile, ar contribui la 
tranziția justă. Un astfel de sprijin ar 
trebui înțeles ca o măsură temporară care 
însoțește decarbonizarea sectorului 
locuințelor și al transporturilor. Acesta nu 
ar fi permanent, deoarece nu abordează 
cauzele profunde ale sărăciei energetice și 
ale sărăciei din perspectiva transporturilor. 
Un astfel de sprijin ar trebui să vizeze 
numai impactul direct al includerii 
clădirilor și transportului rutier în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2003/87/CE, nu și costurile energiei 
electrice sau ale încălzirii legate de 
includerea producției de energie electrică 
și termică în domeniul de aplicare al 
directivei respective. Eligibilitatea pentru 
acest sprijin direct pentru venit ar trebui 
să fie limitată în timp.

(17) Până când aceste investiții vor avea 
un impact asupra reducerii costurilor și a 
emisiilor, un sprijin direct temporar și bine 
direcționat pentru cei afectați de sărăcia 
energetică și cea legată de mobilitate 
poate contribui la reducerea costurilor 
energetice și de mobilitate, în așteptarea 
realizării mai multor investiții structurale. 
Acesta nu ar fi permanent, deoarece nu 
abordează cauzele profunde ale sărăciei 
energetice și ale sărăciei din perspectiva 
mobilității. Totuși, acest ajutor ar putea fi 
înțeles ca un mod de a le permite 
persoanelor celor mai vulnerabile să facă 
deplasările necesare pentru a-și satisface 
nevoile socioeconomice de bază. 
Eligibilitatea pentru un astfel de sprijin 
direct ar trebui să fie armonizată cu 
introducerea treptată a directivelor și 
regulamentelor pertinente care afectează 
actorii vulnerabili în pachetul „Pregătiți 
pentru 55” și ar trebui să vizeze 
persoanele care se confruntă cu sărăcia 
energetică și cu sărăcia din perspectiva 
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mobilității. Un astfel de sprijin ar trebui 
acordat fără o sarcină administrativă prea 
mare pentru beneficiarii săi.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Fondul ar trebui să respecte Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, obligația Uniunii în temeiul 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități și să 
fie aliniat la Agenda 2030 a ONU, precum 
și la principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ținând seama de importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și de 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acțiunile întreprinse în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
contribuie la atingerea țintei potrivit căreia 
30 % din toate cheltuielile din cadrul 
financiar multianual 2021-2027 ar trebui 
să fie destinate integrării obiectivelor 
climatice și ar trebui să contribuie la 
obiectivul ambițios de a aloca 10 % din 
cheltuielile anuale obiectivelor în materie 
de biodiversitate în 2026 și 2027, luând în 
considerare suprapunerile existente între 
obiectivele privind clima și cele privind 
biodiversitatea. În acest scop, metodologia 
prevăzută în anexa II la Regulamentul 

(18) Ținând seama de importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și de 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acțiunile întreprinse în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
contribuie la atingerea țintei potrivit căreia 
cel puțin 30 % din totalul bugetului 
Uniunii și din cheltuielile din 
Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene ar trebui să fie destinate 
sprijinirii realizării obiectivelor climatice 
și ar trebui să contribuie la obiectivul 
ambițios de a aloca 7,5 % din cheltuielile 
anuale din cadrul CFM obiectivelor în 
materie de biodiversitate în 2024 și 10% 
din cheltuielile anuale obiectivelor în 
materie de biodiversitate în 2026 și 2027, 
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(UE) 2021/1060 al Parlamentului European 
și al Consiliului33 ar trebui utilizată pentru 
a clasifica cheltuielile fondului. Fondul ar 
trebui să sprijine activități care respectă pe 
deplin standardele și prioritățile Uniunii 
privind clima și mediul și principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” în 
sensul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 al Parlamentului European 
și al Consiliului34. Numai astfel de măsuri 
și investiții ar trebui incluse în planuri. 
Măsurile de sprijin direct pentru venit ar 
trebui, de regulă, să fie considerate ca 
având un impact previzibil nesemnificativ 
asupra obiectivelor de mediu și, ca atare, să 
fie considerate conforme cu principiul de a 
„a nu prejudicia în mod semnificativ”. 
Comisia intenționează să emită orientări 
tehnice pentru statele membre cu mult timp 
înainte de elaborarea planurilor. Orientările 
vor explica modul în care măsurile și 
investițiile trebuie să respecte principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” în 
sensul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852. Comisia intenționează să 
prezinte în 2021 o propunere de 
recomandare a Consiliului privind modul 
de abordare a aspectelor sociale ale 
tranziției verzi.

luând în considerare suprapunerile 
existente între obiectivele privind clima și 
cele privind biodiversitatea. În acest scop, 
metodologia prevăzută în anexa II la 
Regulamentul (UE) 2021/1060 al 
Parlamentului European și al Consiliului33 
ar trebui utilizată pentru a clasifica 
cheltuielile fondului. Fondul ar trebui să 
sprijine activități care respectă pe deplin 
standardele și prioritățile Uniunii privind 
clima și mediul și principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” în sensul 
articolului 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului34. Numai astfel de măsuri și 
investiții ar trebui incluse în planuri. 
Măsurile de sprijin direct pentru venit ar 
trebui, de regulă, să fie considerate ca 
având un impact previzibil nesemnificativ 
asupra obiectivelor de mediu și, ca atare, să 
fie considerate conforme cu principiul de a 
„a nu prejudicia în mod semnificativ”. 
Comisia intenționează să emită orientări 
tehnice pentru statele membre cu mult timp 
înainte de elaborarea planurilor. Orientările 
vor explica modul în care măsurile și 
investițiile trebuie să respecte principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” în 
sensul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852. Comisia intenționează să 
prezinte în 2021 o propunere de 
recomandare a Consiliului privind modul 
de abordare a aspectelor sociale ale 
tranziției verzi.

_________________ _________________
33 Regulamentul (UE) 2021/1060 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european 
pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor 
financiare aplicabile acestor fonduri, 
precum și Fondului pentru azil, migrație și 
integrare, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului de sprijin 

33 Regulamentul (UE) 2021/1060 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european 
pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor 
financiare aplicabile acestor fonduri, 
precum și Fondului pentru azil, migrație și 
integrare, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului de sprijin 
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financiar pentru managementul frontierelor 
și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, 
p. 159).

financiar pentru managementul frontierelor 
și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, 
p. 159).

34 Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile 
și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

34 Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile 
și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Femeile sunt afectate în mod 
deosebit de măsurile de stabilire a prețului 
carbonului, deoarece reprezintă 85 % din 
familiile monoparentale. Familiile 
monoparentale prezintă un risc deosebit de 
ridicat de sărăcie în rândul copiilor. 
Egalitatea de gen și egalitatea de șanse 
pentru toți, precum și integrarea acestor 
obiective, și aspectele legate de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
handicap ar trebui să fie luate în 
considerare și promovate pe parcursul 
pregătirii și punerii în aplicare a planurilor, 
pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat 
în urmă.

(19) Femeile sunt afectate în mod 
disproporționat nu doar de schimbările 
climatice, ci și de costurile tranziției verzi, 
din cauza diferenței în materie de ocupare 
a forței de muncă, diferenței în materie de 
venit, diferenței de remunerare și 
diferenței de pensii între femei și bărbați, 
astfel că sunt mai susceptibile să fie 
afectate de sărăcia energetică și în 
materie de mobilitate. De asemenea, ele 
reprezintă 85 % din familiile 
monoparentale, care prezintă un risc 
deosebit de ridicat de sărăcie în rândul 
copiilor. În cazul femeilor, se constată 
existența unor tipare ale mobilității care 
sunt diferite și mai complexe decât cele 
aplicabile bărbaților și ele folosesc mai 
des transportul public. Prin urmare, ele 
sunt mai afectate de securitatea, 
frecvența, prețul și calitatea transportului 
public1a. Dat fiind faptul că transportul 
este un factor care poate crește în mod 
direct sărăcia și excluziunea socială, 
drepturile egale între genuri și egalitatea 
de șanse pentru toți, precum și integrarea 
acestor obiective, și aspectele legate de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități și cu mobilitate redusă ar 
trebui să fie luate în considerare și 
promovate pe parcursul pregătirii, punerii 
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în aplicare și monitorizării planurilor, 
pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat 
în urmă.

__________________

1a Studiul IPOL intitulat „Women and 
transport” (Femeile și transporturile), 
disponibil la adresa: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/ro/document/IPOL_STU(2021)701004

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Implementarea măsurilor incluse 
în planuri va depinde de un nivel adecvat 
al forței de muncă. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să completeze planurile 
recurgând la alte acțiuni și programe 
relevante ale Uniunii, pentru a asigura 
recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, cu scopul de a crea 
oportunități mai bune, în special în cazul 
locurilor de muncă legate de renovarea 
clădirilor, fabricarea de vehicule cu emisii 
zero și cu emisii scăzute, precum și 
instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pachetul financiar al fondului ar 
trebui, în principiu, să fie proporțional cu 
sumele corespunzătoare unui procent de 
25 % din veniturile preconizate provenite 
din includerea clădirilor și a transportului 
rutier în domeniul de aplicare al 

(23) Pachetul financiar al fondului ar 
trebui să fie proporțional prin alocarea 
unor resurse stabile și suficiente, care să 
corespundă nevoilor financiare, cu scopul 
de a reduce consumul de combustibili 
fosili și dependența de aceștia, precum și 
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Directivei 2003/87/CE în perioada 2026-
2032. În temeiul Deciziei (UE, Euratom) 
2020/2053 a Consiliului41, statele membre 
ar trebui să pună aceste venituri la 
dispoziția bugetului Uniunii ca resurse 
proprii. Statele membre trebuie să fie cele 
care finanțează 50 % din costurile totale ale 
planului lor. În acest scop, precum și 
pentru investiții și măsuri de accelerare a 
tranziției necesare și de atenuare a 
impactului acesteia pentru cetățenii 
afectați în mod negativ, statele membre ar 
trebui, printre altele, să utilizeze veniturile 
preconizate din comercializarea 
certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transportul rutier în temeiul Directivei 
2003/87/CE.

să atenueze impactul social al tranziției 
verzi. Curtea de Conturi Europeană1a 
estimează că, în fiecare an, între 2021 și 
2030, este nevoie de 736 miliarde EUR în 
sectorul transporturilor, inclusiv de 
cheltuieli1c publice1b în cuantum de 31,4 
miliarde EUR anual, pentru a atinge 
obiectivul UE de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 55 % până în 
2030. Pachetul financiar prevăzut ar 
trebui negociat în cadrul bugetului UE, 
iar alocarea resurselor ar trebui să fie 
negociată între Parlamentul European și 
Consiliu, ținând seama de evoluția 
costurilor tranziției și de resursele 
disponibile. Statele membre trebuie să fie 
cele care finanțează 50 % din costurile 
totale ale planului lor. Această cotă ar 
putea fi ajustată luând în considerare 
diferitele puncte de plecare și niveluri de 
venit ale acestora ca PIB pe cap de 
locuitor, cu ani de referință până în 2022, 
pentru a ține seama de circumstanțele 
excepționale.

__________________ __________________
41 Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 2020 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene și de abrogare a Deciziei 
2014/335/UE, Euratom (JO L 424, 
15.12.2020, p. 1).

1a Acțiunile UE în domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice, 2017, Curtea de 
Conturi Europeană, 
https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-
energy-and-climate/ro/ 

1b „Covid-19 recovery: investment 
opportunities in deep renovation in 
Europe” (Redresarea în urma pandemiei 
de COVID-19: oportunități de investiții în 
renovarea aprofundată în Europa), mai 
2020, Institutul European pentru 
Performanța Clădirilor, 
https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Recovery-
investments-in-deep-
renovation_BPIE_2020.pdf 
1c „Financing the Social Climate Fund” 
(Finanțarea Fondului pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice), 
februarie 2022, WW
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a înlesni investițiile în 
echipamente și bunuri care să permită o 
mai bună adaptare la costurile tranziției și 
pentru a se asigura că sprijinul acordat în 
cadrul planurilor poate fi pus în aplicare 
în mod eficace începând din primii ani de 
la intrarea în vigoare a Fondului pentru 
atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice, ar trebui să fie posibil ca un 
procent de până la 13 % din contribuția 
financiară a statelor membre să fie plătit 
sub formă de prefinanțare din partea 
Comisiei.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile și investițiile sprijinite de fond 
sunt în beneficiul gospodăriilor, al 
microîntreprinderilor și al utilizatorilor de 
transport, care sunt vulnerabili și afectați 
în mod deosebit de includerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de clădiri și 
de transportul rutier în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE, în 
special gospodăriile aflate în situație de 
sărăcie energetică și cetățenii care nu 
dispun de mijloace de transport public 
alternative la automobilele individuale (în 
zonele îndepărtate și rurale).

Măsurile și investițiile sprijinite de fond 
sunt în beneficiul direct al gospodăriilor 
vulnerabile, al microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici vulnerabile și al 
utilizatorilor de transport vulnerabili, care 
sunt afectați în mod deosebit de costurile 
tranziției la neutralitatea climatică, de 
schimbările prețurilor la energie, precum 
și de impactul sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii 
instituit prin Directiva 2003/87/CE, în 
special în beneficiul gospodăriilor aflate în 
situație de sărăcie energetică și sărăcie din 
perspectiva mobilității, al utilizatorilor cu 
o capacitate redusă de a se adapta la 
consecințele tranziției verzi și în 
beneficiul cetățenilor care nu dispun de 
mijloace de transport public sau servicii în 
caz de mobilitate redusă care să fie 
alternative la automobilele individuale, mai 
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cu seamă în zonele îndepărtate și rurale, 
inclusiv insulele și regiunile 
ultraperiferice.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al fondului este de a 
contribui la tranziția către neutralitatea 
climatică prin abordarea impactului 
social al includerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de clădiri și de 
transportul rutier în domeniul de aplicare 
al Directivei 2003/87/CE. Obiectivul 
specific al fondului este de a sprijini 
gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile vulnerabile și 
utilizatorii de transport vulnerabili prin 
sprijin temporar direct pentru venit și prin 
măsuri și investiții menite să sporească 
eficiența energetică a clădirilor, 
decarbonizarea încălzirii și răcirii 
clădirilor, inclusiv integrarea energiei din 
surse regenerabile și acordarea unui acces 
îmbunătățit la mobilitate și transporturi cu 
emisii zero și cu emisii scăzute.

Obiectivul general al fondului este de a 
contribui la o tranziție justă, echitabilă și 
favorabilă incluziunii către obiectivul 
neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2021/1119 („Legea europeană a 
climei”), în conformitate cu 
angajamentele asumate de Uniune în 
temeiul Acordului de la Paris, și o 
dezvoltare sustenabilă și bunăstare pentru 
toți, prin prevenirea și limitarea cât se 
poate de mult a impactului social al 
costurilor tranziției. Obiectivul specific al 
fondului este de a contribui la reducerea 
sărăciei energetice și a sărăciei din 
perspectiva mobilității în întreaga Uniune, 
de a sprijini gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili prin sprijin temporar direct 
pentru venit și prin măsuri și investiții 
menite să sporească eficiența energetică a 
clădirilor, decarbonizarea încălzirii și 
răcirii clădirilor, inclusiv integrarea și 
stocarea energiei din surse sustenabile, 
regenerabile, cu emisii scăzute și cu zero 
emisii și, pe de altă parte, consolidând și 
îmbunătățind accesul la mobilitate și 
transporturi cu emisii zero și cu emisii 
scăzute eficiente și accesibile ca preț, în 
special pentru mobilitatea privată în 
zonele îndepărtate unde nu există o 
alternativă eficientă, promovând 
utilizarea transportului public accesibil și 
la prețuri rezonabile și sporind calitatea și 
frecvența serviciilor sale, și stimulând 
serviciile de mobilitate integrate și 
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reînnoirea nepoluantă a flotei de 
transport urban.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „renovarea clădirilor” înseamnă 
toate tipurile de renovare a clădirilor cu 
impact energetic, inclusiv izolarea 
anvelopei clădirii, și anume pereții, 
acoperișul, podeaua, înlocuirea ferestrelor, 
înlocuirea aparatelor de încălzire, răcire și 
gătit și instalarea producției de energie la 
fața locului din surse regenerabile;

(1) „renovarea clădirilor” înseamnă 
toate tipurile de măsuri de creștere a 
eficienței energetice a clădirilor, inclusiv 
izolarea anvelopei clădirii, și anume 
pereții, acoperișul, podeaua, înlocuirea 
ferestrelor, decarbonizarea procesului de 
înlocuire a aparatelor de încălzire și răcire, 
înlocuirea aparatelor de gătit și a 
instalațiilor de iluminat cu unele mai 
eficiente, instalarea producției și stocării 
de energie la fața locului din surse 
sustenabile, regenerabile, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și cu emisii 
zero, ținând seama de nevoile persoanelor 
cu dizabilități;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „sărăcie energetică” înseamnă 
sărăcia energetică astfel cum este definită 
la articolul 2 punctul [49] din Directiva 
(UE) [aaaa/nnn] a Parlamentului 
European și a Consiliului50;

(2) „sărăcie energetică” înseamnă 
incapacitatea unei gospodării de a-și 
satisface nevoile de bază în materie de 
aprovizionare cu energie și lipsa accesului 
la servicii energetice esențiale pentru a 
garanta niveluri de confort și sănătate de 
bază și un nivel de trai decent, inclusiv 
servicii adecvate de încălzire, răcire și 
iluminare, precum și energia necesară 
pentru funcționarea aparatelor electrice.

__________________
50 [Directiva (UE) [aaaa/nnn] a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
(JO C […], […], p. […]).] [Propunere de 
reformare a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică].

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „sărăcie din perspectiva 
mobilității” înseamnă situația unei 
gospodării cu un acces limitat la servicii 
de mobilitate și transport disponibile și 
accesibile ca preț și care nu își poate 
permite mijloacele de transport necesare 
pentru a putea beneficia de serviciile 
esențiale, precum și pentru a-și satisface 
nevoile socioeconomice esențiale, în 
funcție de circumstanțele naționale, 
regionale și locale și care poate fi cauzată 
de unul dintre următorii factori sau de o 
combinație a acestora: un nivel scăzut al 
veniturilor, cheltuieli ridicate cu 
combustibilul, lipsa unor servicii de 
transport public de calitate și cu frecvență 
ridicată care să fie disponibile sau la 
prețuri accesibile, lipsa sau 
disponibilitatea limitată a unor soluții de 
mobilitate active și alternative, respectiv 
accesibilitatea și localizarea acestora, cu 
un accent deosebit pe gospodăriile din 
zonele rurale, îndepărtate și din alte zone 
defavorizate;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „întreprindere mică” înseamnă o 
întreprindere care are mai puțin de 50 
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angajați și a cărei cifră de afaceri anuală 
sau al cărei bilanț anual nu depășește 10 
milioane EUR, calculate în conformitate 
cu articolele 3-6 din anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „utilizatori de transport” înseamnă 
gospodării sau microîntreprinderi care 
utilizează diverse opțiuni de transport și de 
mobilitate;

(10) „utilizatori de transport” înseamnă 
gospodării sau microîntreprinderi și 
întreprinderi mici care utilizează diverse 
opțiuni de transport și de mobilitate;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „gospodării vulnerabile” înseamnă 
gospodăriile care se confruntă cu sărăcia 
energetică sau gospodăriile, inclusiv 
gospodăriile cu venituri medii inferioare, 
care sunt afectate în mod semnificativ de 
impactul asupra prețurilor al includerii 
clădirilor în domeniul de aplicare al 
Directivei 2003/87/CE și care nu dispun 
de mijloacele necesare pentru renovarea 
clădirii pe care o ocupă;

(11) „gospodării vulnerabile” înseamnă 
gospodăriile care se confruntă sau riscă să 
se confrunte cu sărăcia energetică și 
sărăcia din perspectiva mobilității sau 
gospodăriile, inclusiv gospodăriile cu 
venituri medii și inferioare, a căror 
bunăstare economică și socială este 
afectată în mod semnificativ de 
volatilitatea crescută a prețurilor la 
energie și la produsele de bază și de 
măsurile luate la nivelul Uniunii și la 
nivel național pentru a avansa în tranziția 
verde, cu scopul de a realiza neutralitatea 
climatică.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „microîntreprinderi vulnerabile” 
înseamnă microîntreprinderi care sunt 
afectate în mod semnificativ de impactul 
asupra prețurilor al includerii clădirilor 
în domeniul de aplicare al Directivei 
2003/87/CE și care nu dispun de 
mijloacele necesare pentru renovarea 
clădirii pe care o ocupă;

(12) „microîntreprinderi și întreprinderi 
mici vulnerabile” înseamnă 
microîntreprinderi și întreprinderi mici 
care sunt afectate în mod semnificativ de 
tranziția către neutralitatea climatică și 
care nu dispun de mijloacele necesare 
pentru renovarea clădirii pe care o ocupă 
sau pentru a achiziționa vehicule cu 
emisii zero sau cu emisii scăzute;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „utilizatori de transport vulnerabili” 
înseamnă utilizatori de transport, inclusiv 
din gospodării cu venituri medii inferioare, 
care sunt afectați în mod semnificativ de 
impactul asupra prețurilor al includerii 
transportului rutier în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE și care 
nu dispun de mijloacele necesare pentru a 
achiziționa vehicule cu emisii zero și cu 
emisii scăzute sau pentru a trece la 
moduri de transport alternative durabile, 
inclusiv la transportul public, în special în 
zonele rurale și îndepărtate.

(13) „utilizatori de transport vulnerabili” 
înseamnă utilizatori de transport, inclusiv 
din gospodării cu venituri mici și medii, 
care se confruntă sau riscă să se 
confrunte cu riscul de sărăcie din 
perspectiva mobilității; ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită utilizatorilor de 
transport din zonele rurale, îndepărtate și 
din alte zone defavorizate.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru transmite 
Comisiei un plan pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice 
(denumit în continuare „planul”) împreună 
cu actualizarea planului național integrat 

1. Fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un plan pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice 
(denumit în continuare „planul”). Planul 
trebuie să fie coerent și să maximizeze 
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privind energia și clima menționat la 
articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în conformitate cu 
procedura și calendarul prevăzute la 
articolul respectiv. Planul trebuie să 
conțină un set coerent de măsuri și 
investiții menite să abordeze impactul 
stabilirii prețului carbonului asupra 
gospodăriilor vulnerabile, 
microîntreprinderilor vulnerabile și 
utilizatorilor de transport vulnerabili, astfel 
încât să asigure încălzirea, răcirea și 
mobilitatea la prețuri accesibile, însoțind și 
accelerând totodată măsurile necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice 
ale Uniunii.

sinergiile cu actualizarea planului național 
integrat privind energia și clima menționat 
la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în 
conformitate cu procedura și calendarul 
prevăzute la articolul respectiv. Planul ar 
trebui să conțină un set coerent de măsuri 
și investiții menite să abordeze costul 
tranziției către neutralitatea climatică 
pentru gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili, astfel încât să asigure 
încălzirea, răcirea și mobilitatea eficiente și 
la prețuri accesibile și să acorde acces la 
mobilitate sustenabilă și inteligentă, 
însoțind și accelerând totodată măsurile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
climatice ale Uniunii.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul poate include măsuri 
naționale care să ofere sprijin temporar 
direct pentru venit gospodăriilor 
vulnerabile și gospodăriilor care sunt 
utilizatori de transport vulnerabili, pentru a 
reduce impactul creșterii prețului 
combustibililor fosili care rezultă din 
includerea clădirilor și a transportului 
rutier în domeniul de aplicare al 
Directivei 2003/87/CE.

2. Planul poate include măsuri 
naționale care să ofere sprijin temporar 
direct pentru venit gospodăriilor 
vulnerabile și gospodăriilor care sunt 
utilizatori de transport vulnerabili, pentru a 
reduce impactul creșterii prețului 
combustibililor fosili.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În concordanță cu principiul de „a 
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nu aduce prejudicii semnificative”, aceste 
ajutoare directe nu perpetuează un tip de 
mobilitate dependentă de combustibili 
fosili și nici nu subvenționează indirect 
combustibilii fosili. Totuși, dacă se 
încadrează într-o viziune pe termen lung 
care urmărește decarbonizarea 
mobilității, ele pot da temporar 
gospodăriilor vulnerabile, care nu dispun 
de o ofertă alternativă de transport 
decarbonizat, posibilitatea de a-și 
satisface nevoile socioeconomice de bază.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planul trebuie să includă proiecte 
naționale pentru:

3. Planul trebuie să includă proiecte 
naționale, regionale și locale pentru:

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) finanțarea unor măsuri și investiții 
care vizează creșterea eficienței energetice 
a clădirilor, punerea în aplicare a măsurilor 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
renovarea clădirilor și decarbonizarea 
încălzirii și răcirii clădirilor, inclusiv 
integrarea producției de energie din surse 
regenerabile de energie;

(a) finanțarea unor măsuri și investiții 
care vizează creșterea eficienței energetice 
a clădirilor, punerea în aplicare a măsurilor 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
renovarea clădirilor și decarbonizarea 
încălzirii și răcirii clădirilor, inclusiv 
integrarea producției de energie, precum și 
stocarea energiei din surse de energie 
sustenabile, regenerabile, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și cu emisii 
zero;

Amendamentul 36
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) finanțarea unor măsuri și investiții 
care vizează intensificarea utilizării 
mobilității și a transporturilor cu emisii 
zero și cu emisii scăzute.

(b) finanțarea unor măsuri și investiții 
pentru a spori gradul de utilizare a 
mobilității și a transporturilor cu emisii 
zero și cu emisii scăzute, pentru a 
promova utilizarea transportului public 
accesibil, eficient și la prețuri rezonabile 
și pentru a spori calitatea și frecvența 
serviciilor sale, în special în zonele rurale, 
cu scopul de a promova toate aspectele 
serviciilor de mobilitate partajată, precum 
și pentru a stimula reînnoirea parcului de 
transport urban nepoluant și 
infrastructura care sprijină mobilitatea 
activă, cum ar fi rutele cicliste.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile, inclusiv cele care reprezintă tinerii, 
și alte părți interesate relevante sunt 
consultate cu privire la proiectul de plan 
în conformitate cu cadrul juridic național, 
înainte ca acesta să fie prezentat Comisiei.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri de însoțire concrete 
necesare pentru realizarea măsurilor și a 
investițiilor planului și pentru reducerea 
efectelor menționate la litera (c), precum și 
informații privind finanțarea existentă 

(b) măsuri de însoțire concrete și 
reforme ale politicilor necesare pentru 
punerea în aplicare și realizarea măsurilor 
și a investițiilor planului și pentru 
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sau planificată a măsurilor și a 
investițiilor din alte surse ale Uniunii, 
internaționale, publice sau private;

reducerea efectelor menționate la litera (c);

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (c) precum și informații despre 
finanțarea existentă sau planificată a 
măsurilor și investițiilor din alte surse ale 
Uniunii, internaționale, publice sau 
private;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o estimare a efectelor probabile ale 
creșterii prețurilor asupra gospodăriilor, în 
special în ceea ce privește incidența 
sărăciei energetice, asupra 
microîntreprinderilor și asupra utilizatorilor 
de transport, cuprinzând în special o 
estimare și identificarea gospodăriilor 
vulnerabile, a microîntreprinderilor 
vulnerabile și a utilizatorilor de transport 
vulnerabili; aceste impacturi trebuie 
analizate la un nivel suficient de 
dezagregare regională, ținând seama de 
elemente precum accesul la transportul 
public și la serviciile de bază și 
identificând zonele cele mai afectate, în 
special teritoriile îndepărtate și rurale;

(c) o estimare a efectelor probabile ale 
creșterii prețurilor asupra gospodăriilor, în 
special în ceea ce privește incidența 
sărăciei energetice și în materie de 
mobilitate, asupra microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și asupra 
utilizatorilor de transport, cuprinzând în 
special o estimare și identificarea 
gospodăriilor vulnerabile, a 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile și a utilizatorilor de 
transport vulnerabili; aceste impacturi 
trebuie analizate la un nivel suficient de 
dezagregare regională și de defalcare a 
datelor în funcție de gen, ținând seama de 
elemente precum particularitățile 
naționale și accesul la, prețul accesibil și 
disponibilitatea transportului public 
frecvent și de calitate și ale serviciilor de 
bază și identificând zonele cele mai 
afectate, în special în regiunile rurale, 
îndepărtate și alte zone defavorizate. 
aceste impacturi sunt, de asemenea, 
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analizate și evaluate periodic, ținând cont 
de faptul că o gospodărie poate deveni 
vulnerabilă în orice moment și din motive 
socioeconomice diverse;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o evaluare a impactului din 
perspectiva genului și o explicație a 
modului în care măsurile și investițiile 
cuprinse în plan țin seama de obiectivele 
de a contribui la egalitatea de gen și la 
egalitatea de șanse pentru toți;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care planul prevede 
măsurile menționate la articolul 3 
alineatul (2), criteriile de identificare a 
beneficiarilor finali eligibili, indicarea 
termenului preconizat pentru măsurile în 
cauză și justificarea acestora pe baza unei 
estimări cantitative și a unei explicații 
calitative a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor reduce sărăcia energetică, sărăcia 
din perspectiva transporturilor și 
vulnerabilitatea gospodăriilor, 
microîntreprinderilor și utilizatorilor de 
transport în situația creșterii prețurilor 
combustibililor pentru transportul rutier 
și pentru încălzire;

(d) în cazul în care planul prevede 
măsurile menționate la articolul 3 alineatul 
(2), criteriile de identificare a beneficiarilor 
finali eligibili, indicarea termenului 
preconizat pentru măsurile în cauză și 
justificarea acestora pe baza unei estimări 
cantitative și a unei explicații calitative a 
modului în care măsurile oferă un ajutor 
imediat necesar și proporțional pentru 
gospodăriile și microîntreprinderile și 
întreprinderile mici afectate de sărăcia 
energetică și din perspectiva mobilității, ca 
parte a unei strategii holistice de scoatere 
efectivă a acestor gospodării și 
microîntreprinderi și întreprinderi mici 
din sărăcia din perspectiva mobilității prin 
investiții mai structurale pe termen scurt 
și mediu, în special eliminarea treptată a 
dependenței de combustibilii fosili;
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) jaloanele și țintele preconizate și un 
calendar indicativ pentru implementarea 
măsurilor și a investițiilor care trebuie 
finalizate până la 31 iulie 2032;

(e) jaloanele și țintele specifice 
preconizate pentru a reduce numărul de 
gospodării vulnerabile și de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici 
vulnerabile și un calendar indicativ pentru 
implementarea măsurilor și a investițiilor 
care trebuie finalizate la sfârșitul fiecărui 
cadru financiar multianual, adică până la 
31 decembrie 2027 și, respectiv, până la 
31 decembrie 2035;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) modalitățile pentru monitorizarea și 
punerea în aplicare eficace a planului de 
către statul membru în cauză, în special a 
jaloanelor și a țintelor propuse, incluzând 
indicatori privind punerea în aplicare a 
măsurilor și a investițiilor, care, după caz, 
sunt indicatorii disponibili la Oficiul de 
Statistică al Uniunii Europene și la 
Observatorul european al sărăciei 
energetice, astfel cum au fost identificați în 
Recomandarea 2020/156354 a Comisiei 
privind sărăcia energetică;

(i) modalitățile pentru monitorizarea și 
punerea în aplicare eficace a planului de 
către statul membru și autoritățile 
regionale și locale în cauză, inclusiv 
implicarea partenerilor economici și 
sociali și a societății civile în acest proces, 
în special a jaloanelor și a țintelor propuse, 
incluzând indicatori privind punerea în 
aplicare a măsurilor și a investițiilor, care, 
după caz, sunt indicatorii disponibili la 
Oficiul de Statistică al Uniunii Europene și 
la Observatorul european al sărăciei 
energetice, astfel cum au fost identificați în 
Recomandarea 2020/1563 a Comisiei54 
privind sărăcia energetică; până la 31 iulie 
2023, Comisia elaborează indicatori 
pentru monitorizarea sărăciei din 
perspectiva mobilității. Datele legate de 
acești indicatori sunt colectate periodic de 
Oficiul pentru Statistică al Uniunii 
Europene, iar Comisia Europeană 
înființează un Observator al sărăciei din 
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perspectiva mobilității;
__________________ __________________
54 JO L 357, 27.10.2020, p. 35. 54 JO L 357, 27.10.2020, p. 35.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) pentru pregătirea și, după caz, 
pentru implementarea planului, un rezumat 
al procesului de consultare, desfășurat în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și cu cadrul 
juridic național, a autorităților locale și 
regionale, a partenerilor sociali, a 
organizațiilor societății civile, a 
organizațiilor de tineret și a altor părți 
interesate relevante, precum și al modului 
în care contribuțiile părților interesate se 
reflectă în plan;

(j) pentru pregătirea și, după caz, 
pentru implementarea planului, un rezumat 
al procesului de consultare prevăzut la 
articolul 3 alineatul (3a) (nou), desfășurat 
în conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și cu cadrul 
juridic național, a autorităților locale și 
regionale, a partenerilor sociali, a 
organizațiilor societății civile, a 
organizațiilor de tineret și a altor părți 
interesate relevante, precum și al modului 
în care contribuțiile părților interesate se 
reflectă în plan;

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 31 iulie 2023, Comisia 
oferă orientări statelor membre cu privire 
la modul de respectare a dispozițiilor 
prezentului articol.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când își elaborează 3. Comisia instituie o platformă 
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planurile, statele membre pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici. Statele membre pot solicita, de 
asemenea, sprijin tehnic în cadrul facilității 
ELENA, instituită printr-un acord al 
Comisiei cu Banca Europeană de Investiții 
în 2009, sau în cadrul Instrumentului de 
sprijin tehnic instituit prin Regulamentul 
(UE) 2021/240 al Parlamentului European 
și al Consiliului58.

pentru a promova în mod activ schimbul 
de bune practici între toate părțile 
interesate și comunitățile vizate de 
punerea în aplicare a fondului, precum și 
pentru a oferi orientări care să permită și 
să încurajeze consolidarea capacităților 
părților interesate de a participa la 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
fondului. Statele membre și părțile 
interesate implicate în pregătirea 
planurilor pot solicita, de asemenea, 
sprijin tehnic în cadrul facilității ELENA, 
instituită printr-un acord al Comisiei cu 
Banca Europeană de Investiții în 2009, sau 
în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic 
instituit prin Regulamentul (UE) 2021/240 
al Parlamentului European și al 
Consiliului58.

_________________ _________________
58 Regulamentul (UE) 2021/240 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 10 februarie 2021 de instituire a unui 
Instrument de sprijin tehnic (JO L 57, 
18.2.2021, p. 1).

58 Regulamentul (UE) 2021/240 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 10 februarie 2021 de instituire a unui 
Instrument de sprijin tehnic (JO L 57, 
18.2.2021, p. 1).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata sprijinului este condiționată 
de atingerea jaloanelor și a țintelor pentru 
măsurile și investițiile stabilite în planuri. 
Aceste jaloane și ținte trebuie să fie 
compatibile cu obiectivele climatice ale 
Uniunii și să vizeze în special:

2. Plata sprijinului este condiționată 
de atingerea jaloanelor și a țintelor pentru 
măsurile și investițiile stabilite în planuri. 
Aceste jaloane și ținte trebuie să fie 
compatibile cu obiectivele climatice ale 
Uniunii și să vizeze în special:

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mobilitatea și transporturile cu 
emisii zero și cu emisii scăzute,

(c) mobilitatea cu emisii zero și cu 
emisii scăzute, ținând cont de amprenta de 
carbon a vehiculelor pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață, mobilitatea 
activă, serviciile de mobilitate la cerere și 
transportul public;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reducerile emisiilor de gaze cu efect 
de seră,

(d) reducerile emisiilor de gaze cu efect 
de seră asociate măsurilor și investițiilor 
realizate în conformitate cu articolul 6;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) reducerea numărului gospodăriilor 
vulnerabile, în special a gospodăriilor 
afectate de sărăcia energetică, a 
microîntreprinderilor vulnerabile și a 
utilizatorilor de transport vulnerabili, 
inclusiv în zonele rurale și îndepărtate.

(e) reducerea numărului gospodăriilor 
vulnerabile, în special a gospodăriilor 
afectate de sărăcia energetică și de sărăcia 
din perspectiva mobilității, a 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile și a utilizatorilor de 
transport vulnerabili, defalcați pe gen, în 
special în zonele rurale, îndepărtate și în 
alte zone defavorizate.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)



AD\1255214RO.docx 35/57 PE704.623v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fondul pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice 
nu sprijină măsurile și investițiile excluse 
în temeiul articolului 9 din Regulamentul 
(UE) 2021/1056.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot include 
costurile măsurilor care oferă sprijin 
temporar direct pentru venit gospodăriilor 
vulnerabile și gospodăriilor vulnerabile 
care sunt utilizatori de transport pentru a 
absorbi creșterea prețurilor combustibililor 
pentru transportul rutier și pentru 
încălzire. Acest sprijin se reduce în timp și 
se limitează la impactul direct al 
comercializării certificatelor de emisii 
pentru clădiri și transportul rutier. 
Eligibilitatea pentru acest sprijin direct 
pentru venit încetează în termenele stabilite 
la articolul 4 alineatul (1) litera (d).

1. Statele membre pot include 
costurile măsurilor care oferă sprijin direct 
pentru venit, cum ar fi reducerea 
impozitelor și a taxelor ca măsură 
tranzitorie, gospodăriilor vulnerabile care 
se confruntă cu sărăcia energetică și 
sărăcia din perspectiva mobilității pentru a 
absorbi creșterea prețurilor combustibililor 
și celelalte costuri ale tranziției către 
mobilitatea inteligentă și durabilă. Acest 
sprijin se reduce în timp și este însoțit de 
reforme ale politicilor și de mai multe 
investiții structurale care vor avea efecte 
pe termen lung. Eligibilitatea pentru acest 
sprijin direct pentru venit încetează în 
termenele stabilite la articolul 4 
alineatul (1) litera (d).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot include 
costurile următoarelor măsuri și investiții 
în costurile totale estimate ale planurilor, 
cu condiția ca acestea să aducă beneficii în 
principal gospodăriilor vulnerabile, 

2. Statele membre pot include 
costurile următoarelor măsuri și investiții 
în costurile totale estimate ale planurilor, 
cu condiția ca acestea să aducă beneficii în 
principal gospodăriilor vulnerabile, 
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microîntreprinderilor vulnerabile sau 
utilizatorilor de transport vulnerabili și să 
fie menite:

microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile, IMM-urilor vulnerabile 
sau utilizatorilor de transport vulnerabili și 
să fie menite:

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să sprijine renovările clădirilor, în 
special pentru cei care ocupă clădiri cu cea 
mai slabă performanță, inclusiv sub formă 
de sprijin financiar sau stimulente fiscale, 
cum ar fi deductibilitatea costurilor de 
renovare din chirie, indiferent de dreptul de 
proprietate asupra clădirilor în cauză;

(a) să sprijine renovările clădirilor, 
acordând întâietate locuințelor sociale și 
zonelor defavorizate, în special pentru cei 
care ocupă clădiri cu cea mai slabă 
performanță, inclusiv sub formă de sprijin 
financiar sau stimulente fiscale, cum ar fi 
deductibilitatea costurilor de renovare din 
chirie, indiferent de dreptul de proprietate 
asupra clădirilor în cauză;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la decarbonizare, 
inclusiv prin electrificarea încălzirii și 
răcirii clădirilor și a gătitului în clădiri și 
prin integrarea energiei din surse 
regenerabile care contribuie la realizarea 
economiilor de energie;

(b) să contribuie la decarbonizare, 
inclusiv prin electrificarea și digitalizarea 
încălzirii și răcirii în clădiri și a aparatelor 
de gătit, precum și prin integrarea și 
stocarea energiei din surse durabile, 
regenerabile, cu emisii scăzute de carbon 
și cu zero emisii care contribuie la 
realizarea economiilor de energie, cum ar 
fi cupoanele valorice, subvențiile sau 
împrumuturile cu dobândă zero și cele cu 
dobândă mică pentru investiții în produse 
și servicii menite să îmbunătățească 
performanța energetică a clădirilor sau să 
integreze în clădiri surse de energie 
durabile, regenerabile, cu emisii scăzute 
de carbon și cu emisii zero;
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să asigure accesul la vehicule și 
biciclete cu emisii zero și cu emisii 
scăzute, inclusiv sprijin financiar sau 
stimulente fiscale pentru achiziționarea 
acestora, precum și accesul la 
infrastructuri publice și private adecvate, 
inclusiv pentru reîncărcare și 
realimentare; în ceea ce privește sprijinul 
pentru vehiculele cu emisii scăzute, se 
prevede un calendar pentru reducerea 
treptată a sprijinului;

(d) să asigure investiții menite să 
accelereze transferul modal către soluții 
de mobilitate durabilă și multimodală, 
cum ar fi sprijin financiar sau 
stimulentele fiscale care să ofere acces la 
vehicule cu emisii zero și cu emisii 
scăzute, promovând dezvoltarea unei piețe 
a vehiculelor de ocazie cu emisii zero și cu 
emisii scăzute; să sprijine crearea și 
dezvoltarea de servicii de mobilitate 
integrate, precum și punerea la dispoziție 
a unor aplicații digitale și inițiative 
nedigitale care conectează utilizatorii 
pentru a facilita mobilitatea partajată;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să acorde acces gratuit la 
transportul public sau tarife adaptate 
pentru accesul la transportul public, 
precum și să promoveze mobilitatea 
durabilă la cerere și serviciile de mobilitate 
partajată;

(e) să ajute operatorii de transport 
public să susțină utilizarea unui transport 
public accesibil și la prețuri rezonabile și 
să își îmbunătățească calitatea serviciilor 
din perspectiva orarului, a frecvenței și a 
punctualității, în special în zonele rurale 
și în zonele în care se află mai ales 
gospodării vulnerabile, acordând, de 
preferință, acces gratuit la transportul 
public sau tarife sociale pentru accesul la 
transportul public, promovând mobilitatea 
durabilă la cerere și serviciile de mobilitate 
partajată, stimulând reînnoirea parcului 
de transport urban ecologic și acordând o 
atenție deosebită zonelor care se 
confruntă cu probleme demografice și de 
accesibilitate, cum ar fi zonele 
depopulate;
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să sprijine entitățile publice și 
private în dezvoltarea și furnizarea de 
servicii de mobilitate și transport cu emisii 
zero și cu emisii scăzute la prețuri 
accesibile și utilizarea unor opțiuni 
atractive de mobilitate activă pentru zonele 
rurale, insulare, montane, îndepărtate și 
mai puțin accesibile sau pentru regiunile 
sau teritoriile mai puțin dezvoltate, 
inclusiv pentru zonele periurbane mai 
puțin dezvoltate.

(f) să sprijine entitățile publice și 
private în dezvoltarea și furnizarea de 
servicii de mobilitate și transport public cu 
emisii zero și cu emisii scăzute eficiente și 
la prețuri accesibile și utilizarea unor 
opțiuni atractive, accesibile și sigure de 
mobilitate activă, cum ar fi acordarea de 
sprijin financiar pentru achiziționarea și 
închirierea de biciclete și infrastructura 
aferentă acestora pentru zonele rurale, 
îndepărtate și alte zone defavorizate;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să furnizeze gospodăriilor afectate 
de sărăcia din perspectiva mobilității 
informații care le sunt destinate expres, 
consiliere personalizată, consolidarea 
capacităților, sprijin pentru formare și 
informații despre alternativele de 
mobilitate durabilă și la prețuri accesibile.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fondul nu sprijină, iar costurile 
totale estimate ale planurilor nu trebuie să 
includă măsuri sub formă de sprijin direct 
pentru venit în temeiul articolului 3 

1. Fondul nu sprijină, iar costurile 
totale estimate ale planurilor nu trebuie să 
includă măsuri sub formă de sprijin direct 
pentru venit în temeiul articolului 3 
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alineatul (2) din prezentul regulament 
pentru gospodăriile care beneficiază deja:

alineatul (2) din prezentul regulament, în 
măsura în care sunt suplimentare și 
complementare sprijinului acordat, pentru 
gospodăriile care beneficiază deja:

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de intervenția publică la nivelul 
prețurilor combustibililor care intră sub 
incidența capitolului IVa din Directiva 
2003/87/CE;

eliminat

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru în 
cauză demonstrează în planul său că 
intervențiile publice menționate la 
alineatul (1) nu compensează în totalitate 
creșterea prețurilor rezultată din 
includerea sectorului clădirilor și al 
transportului rutier în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE, 
sprijinul direct pentru venit poate fi inclus 
în costurile totale estimate în limitele 
creșterii prețurilor care nu sunt compensate 
integral.

2. În cazul în care statul membru în 
cauză demonstrează în planul său că 
intervențiile publice menționate la alineatul 
(1) nu compensează în totalitate costurile 
tranziției la neutralitatea climatică, 
sprijinul direct pentru venit poate fi inclus 
în costurile totale estimate în limitele 
creșterii prețurilor care nu sunt compensate 
integral.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul beneficiilor către gospodării, Transferul beneficiilor către gospodării, 
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microîntreprinderi și utilizatorii de 
transport

microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
utilizatorii de transport

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot include în costurile 
totale estimate sprijinul financiar acordat 
entităților publice sau private, altele decât 
gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile vulnerabile și 
utilizatorii de transport vulnerabili, dacă 
aceste entități efectuează măsuri și 
investiții de care beneficiază în cele din 
urmă gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile vulnerabile și 
utilizatorii de transport vulnerabili.

Statele membre pot include în costurile 
totale estimate sprijinul financiar acordat 
entităților publice sau private, altele decât 
gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili, dacă aceste entități efectuează 
măsuri și investiții de care beneficiază în 
cele din urmă gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să prevadă 
garanțiile legale și contractuale necesare 
pentru a se asigura că întregul beneficiu 
este transferat gospodăriilor, 
microîntreprinderilor și utilizatorilor de 
transport.

Statele membre trebuie să prevadă 
garanțiile legale și contractuale necesare 
pentru a se asigura că întregul beneficiu 
este transferat gospodăriilor, 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și utilizatorilor de transport.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 1. Pachetul financiar pentru punerea 
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în aplicare a fondului în perioada 2025-
2027 este de 23 700 000 000 EUR în 
prețuri curente.

în aplicare a fondului în perioada 2023-
2027 este de 23 700 000 000 EUR în 
prețuri curente. Totuși, valoarea sa 
definitivă se negociază în cadrul 
bugetului UE, după ce se face o evaluare 
în profunzime și actualizată a costurilor 
tranziției și a resurselor disponibile.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a fondului în perioada 2028-
2032 este de 48 500 000 000 EUR în 
prețuri curente, sub rezerva disponibilității 
sumelor în cadrul plafoanelor anuale ale 
cadrului financiar multianual aplicabil 
menționate la articolul 312 din TFUE.

2. Pachetul financiar prevăzut pentru 
punerea în aplicare a fondului în perioada 
2028-2034 este de 48 500 000 000 EUR în 
prețuri curente. Totuși, valoarea sa 
definitivă se stabilește la negocierile 
privind următorul cadru financiar 
multianual.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot include în 
planul lor, sub formă de costuri estimate 
totale, plățile pentru sprijin tehnic 
suplimentar în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (UE) 2021/240 și 
cuantumul contribuției în numerar pentru 
compartimentul pentru statele membre în 
temeiul dispozițiilor relevante ale 
Regulamentului (UE) 2021/523. Aceste 
costuri nu trebuie să depășească 4 % din 
alocarea financiară totală a planului, iar 
măsurile relevante, astfel cum sunt 
prevăzute în plan, trebuie să respecte 
cerințele prezentului regulament.

3. Statele membre pot include în 
planul lor, sub formă de costuri estimate 
totale, plățile pentru sprijin tehnic 
suplimentar în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (UE) 2021/240 și 
cuantumul contribuției în numerar pentru 
compartimentul pentru statele membre în 
temeiul dispozițiilor relevante ale 
Regulamentului (UE) 2021/523. Aceste 
costuri nu trebuie să depășească 4 % din 
alocarea financiară totală a planului, iar 
măsurile relevante, astfel cum sunt 
prevăzute în plan, trebuie să respecte 
cerințele prezentului regulament. În plus, 
la nevoie, statul membru poate propune 
acțiuni de asistență tehnică suplimentare, 
pentru a îmbunătăți capacitatea și 
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eficacitatea necesare pentru a administra 
și utiliza judicios fondurile ale 
autorităților și organismelor publice, 
beneficiarilor și partenerilor în cauză.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul acordat în cadrul 
fondului se adaugă sprijinului furnizat în 
cadrul altor programe și instrumente ale 
Uniunii. Măsurile și investițiile sprijinite în 
cadrul fondului pot beneficia de sprijin din 
partea altor fonduri, programe și 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.

1. Sprijinul acordat prin fond se 
adaugă sprijinului furnizat prin alte 
fonduri, programe și instrumente ale 
Uniunii, naționale și, după caz, regionale. 
Măsurile și investițiile sprijinite în cadrul 
fondului pot beneficia de sprijin din partea 
altor fonduri, programe și instrumente ale 
Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu 
acopere aceleași costuri.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sprijinul acordat prin fond se 
utilizează sinergic, complementar, coerent 
și consecvent cu alte fonduri, programe și 
instrumente de la nivelul Uniunii, de la 
nivel național și, după caz, de la nivel 
regional, în special cu Fondul pentru 
modernizare instituit prin Directiva 
2003/87/CE, cu programul InvestEU, cu 
Instrumentul de sprijin tehnic, cu 
Mecanismul de redresare și reziliență și 
cu fondurile vizate de Regulamentul (UE) 
2021/1060.

Amendamentul 72
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alocarea financiară maximă se 
calculează pentru fiecare stat membru, 
astfel cum se specifică în anexele I și II.

1. Alocarea financiară minimă și cea 
maximă se calculează pentru fiecare stat 
membru, după cum se specifică în anexa I 
și în anexa II, și sunt adecvate, permițând 
fiecărui stat membru să ia măsuri 
judicioase și aducând rezultate palpabile 
pentru cetățenii din întreaga Uniune 
Europeană.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Prefinanțarea

1. Sub rezerva adoptării de către Comisie 
a actului de punere în aplicare menționat 
la articolul 16 alineatul (1), dacă un stat 
membru solicită prefinanțare atunci când 
depune planul, Comisia face o plată cu 
titlu de prefinanțare de până la 13 % din 
contribuția financiară. Prin derogare de 
la articolul 116 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
și în măsura posibilităților, Comisia face 
plata corespunzătoare în termen de două 
luni după ce adoptă angajamentul juridic 
menționat la articolul 18.
2. În cazurile de prefinanțare prevăzute la 
alineatul (1), contribuțiile financiare se 
ajustează proporțional.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1



PE704.623v02-00 44/57 AD\1255214RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre contribuie cu cel 
puțin 50 % din costurile totale estimate ale 
planurilor lor.

1. Contribuția de cel puțin 50% a 
statelor membre ar putea fi ajustată după 
efectuarea unei evaluări de impact 
amănunțite care să ia în considerare 
diferitele puncte de plecare și niveluri de 
venit ale acestora, măsurate sub formă de 
PIB pe cap de locuitor, cu anii de 
referință până în 2022, pentru a ține 
seama de circumstanțele excepționale.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre utilizează, printre 
altele, veniturile obținute în urma licitării 
certificatelor lor de emisii în conformitate 
cu capitolul IVa din Directiva 2003/87/CE 
pentru contribuția lor națională la 
costurile totale estimate ale planurilor lor.

eliminat

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă planul reprezintă un răspuns 
la impactul social și la provocările cu care 
se confruntă gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile vulnerabile și 
utilizatorii de transport vulnerabili din 
statul membru în cauză generate de 
instituirea sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transportul rutier instituit în temeiul 
capitolului IVa din Directiva 2003/87/CE, 
în special gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică, ținând seama în mod 

(i) dacă planul răspunde pe măsură și 
cu succes la impactul social al costurilor 
tranziției și la provocările cu care se 
confruntă gospodăriile vulnerabile, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
vulnerabile și utilizatorii de transport 
vulnerabili din statul membru în cauză, în 
special gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică și sărăcia din perspectiva 
mobilității, ținând seama cum se cuvine de 
provocările identificate în evaluările 
Comisiei privind actualizarea planului 
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corespunzător de provocările identificate 
în evaluările Comisiei privind actualizarea 
planului național integrat privind energia și 
clima al statului membru în cauză și de 
progresele înregistrate în temeiul 
articolului 9 alineatul (3) și al articolelor 13 
și 29 din Regulamentul (UE) 2018/1999, 
precum și în recomandările Comisiei către 
statele membre referitoare la obiectivul pe 
termen lung de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, emise în 
temeiul articolului 34 din Regulamentul 
(UE) 2018/1999. Aceasta ține seama de 
provocările specifice și de alocarea 
financiară a statului membru în cauză;

național integrat privind energia și clima al 
statului membru în cauză și de progresele 
înregistrate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) și al articolelor 13 și 29 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, precum și 
în recomandările Comisiei către statele 
membre referitoare la țintele Uniunii în 
materie de climă și energie pentru anul 
2030 și obiectivul pe termen lung de a 
atinge neutralitatea climatică în Uniune 
până în 2050, emise în temeiul articolului 
34 din Regulamentul (UE) 2018/1999. 
Aceasta ține seama de provocările specifice 
și de alocarea financiară a statului membru 
în cauză;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă planul conține măsuri și 
investiții care contribuie la tranziția verde, 
inclusiv la abordarea provocărilor 
rezultate din aceasta și, în special, la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și energie pentru 2030 și a 
jaloanelor pentru 2030 ale Strategiei pentru 
mobilitate;

(iii) dacă planul conține măsuri și 
investiții pentru gestionarea impactului 
social care contribuie la tranziția verde și, 
în special, la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030 și 2050, a jaloanelor pentru 
2030 ale Strategiei pentru mobilitate și a și 
angajamentelor asumate de a îndeplini 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU și obiectivele Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) dacă au fost implicați partenerii 
sociali și părțile interesate relevante și 
dacă planurile au fost elaborate printr-un 
proces de consultare adecvat, în 
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conformitate cu Codul european de 
conduită privind parteneriatul 
(Regulamentul delegat nr. 240/2014 al 
Comisiei) și cu articolul 3 alineatul (3a) 
(nou);

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) dacă planul conține o analiză a 
impactului de gen și o explicație a 
modului în care se preconizează că 
măsurile și investițiile vor trata 
dimensiunea de gen a sărăciei energetice 
și a sărăciei din perspectiva mobilității.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă se preconizează că planul va 
avea un impact de durată asupra 
provocărilor abordate de plan și, în special, 
asupra gospodăriilor vulnerabile, 
microîntreprinderilor vulnerabile și 
utilizatorilor de transport vulnerabili, în 
special asupra gospodăriilor afectate de 
sărăcia energetică, în statul membru în 
cauză;

(i) dacă se preconizează că planul va 
avea un impact de durată asupra 
provocărilor abordate de plan și, în special, 
asupra gospodăriilor vulnerabile, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici vulnerabile și utilizatorilor de 
transport vulnerabili, în special asupra 
gospodăriilor afectate de sărăcia energetică 
și de sărăcia din perspectiva mobilității, în 
statul membru în cauză;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c – punctul iiia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) dacă măsurile și investițiile sunt 
însoțite de măsurile complementare 
necesare pentru a rezolva cu succes 
problema sărăciei energetice și a sărăciei 
din perspectiva mobilității.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un plan pentru 
atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice, inclusiv jaloanele și țintele 
relevante, nu mai poate fi realizat, integral 
sau parțial, de către un stat membru din 
cauza unor circumstanțe obiective, în 
special din cauza efectelor directe reale ale 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transport rutier instituit în temeiul 
capitolului IVa din Directiva 2003/87/CE, 
statul membru în cauză poate prezenta 
Comisiei o modificare a planului său 
pentru a include modificările necesare și 
justificate în mod corespunzător. Statele 
membre pot solicita sprijin tehnic pentru 
pregătirea unei astfel de cereri.

1. În cazul în care un stat membru nu 
mai poate îndeplini, integral sau parțial, 
un plan pentru atenuarea impactului social 
al acțiunilor climatice, inclusiv jaloanele și 
țintele relevante, din cauza unor 
circumstanțe obiective, îndeosebi din cauza 
costurilor directe reale ale tranziției spre 
neutralitatea climatică, statul membru în 
cauză poate prezenta Comisiei o versiune 
modificată a planului său care să cuprindă 
schimbări necesare și justificate temeinic. 
Statele membre pot solicita sprijin tehnic 
pentru pregătirea unei astfel de cereri.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Până la 15 martie 2027, fiecare stat 
membru în cauză evaluează caracterul 
adecvat al planurilor sale având în vedere 
efectele directe reale ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii 

5. Până la 15 martie 2027, fiecare stat 
membru în cauză evaluează cât de 
adecvate sunt planurile sale în raport cu 
obiectivul de a reduce sărăcia energetică 
și sărăcia din perspectiva mobilității și de 
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pentru clădiri și transport rutier instituit 
în temeiul capitolului IVa din Directiva 
2003/087/CE. Aceste evaluări sunt 
prezentate Comisiei ca parte a raportului 
bienal privind progresele înregistrate în 
temeiul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2018/1999.

a reduce costurile tranziției, îndeplinind 
totodată obiectivele Uniunii în materie de 
energie și climă. Aceste evaluări sunt 
prezentate Comisiei ca parte a raportului 
bienal privind progresele înregistrate în 
temeiul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2018/1999.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După ce a adoptat o decizie, astfel 
cum se menționează la articolul 16, 
Comisia încheie în timp util un acord cu 
statul membru în cauză care constituie un 
angajament juridic individual în sensul 
Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 
pentru perioada 2025-2027. Acest acord 
poate fi încheiat cel mai devreme cu un 
an înainte de anul de începere a 
licitațiilor în temeiul capitolului IVa din 
Directiva 2003/87/CE.

1. După ce a adoptat o decizie, astfel 
cum se menționează la articolul 16, 
Comisia încheie în timp util un acord cu 
statul membru în cauză care constituie un 
angajament juridic individual în sensul 
Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 
pentru perioada 2023-2027.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Angajamentul juridic individual 
pentru perioada 2028-2032 se încheie sub 
rezerva disponibilității cuantumurilor 
menționate la articolul 9 alineatul (2) din 
prezentul regulament în cadrul plafoanelor 
anuale ale cadrului financiar multianual 
menționate la articolul 312 din TFUE.

2. Angajamentul juridic individual 
pentru perioada 2028-2034 se încheie 
numai dacă sunt disponibile 
cuantumurile menționate la articolul 9 
alineatul (2) din prezentul regulament 
supuse plafoanelor anuale din cadrul 
financiar multianual menționate la articolul 
312 din TFUE.

Amendamentul 86
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Angajamentele bugetare se pot baza 
pe angajamente globale și, după caz, pot fi 
defalcate în tranșe anuale eșalonate pe 
parcursul mai multor ani.

3. Angajamentele bugetare se pot baza 
pe angajamente globale.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 12 
luni de la data încheierii acordurilor 
relevante menționate la articolul 18, statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește atingerea 
oricăror jaloane sau ținte relevante, 
Comisia denunță acordurile relevante 
menționate la articolul 18 și dezangajează 
cuantumul alocării financiare. Comisia 
adoptă o decizie privind denunțarea 
acordurilor menționate la articolul 18 după 
ce a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
evaluării sale potrivit căreia nu au fost 
înregistrate progrese concrete.

7. În cazul în care, în termen de 12 
luni de la data încheierii acordurilor 
relevante menționate la articolul 18, statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește atingerea 
oricăror jaloane sau ținte relevante, 
Comisia denunță acordurile relevante 
menționate la articolul 18 și dezangajează 
cuantumul alocării financiare. Orice 
prefinanțare în conformitate cu articolul 
[13a] se recuperează integral. Comisia 
adoptă o decizie privind denunțarea 
acordurilor menționate la articolul 18 după 
ce a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
evaluării sale potrivit căreia nu au fost 
înregistrate progrese concrete.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre în cauză, într-o 
manieră direct proporțională cu 
responsabilitățile lor, încurajează 

Comisia și statele membre în cauză, în 
limita propriilor atribuții, încurajează 
sinergiile și asigură o bună coordonare 
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sinergiile și asigură o coordonare eficace 
între fond și alte programe și instrumente 
ale Uniunii, inclusiv programul InvestEU, 
Instrumentul de sprijin tehnic, Mecanismul 
de redresare și reziliență și fondurile care 
intră sub incidența Regulamentului (UE) 
2021/1060. În scopul menționat, acestea:

între fond și alte programe și instrumente 
ale Uniunii, inclusiv Fondul pentru 
modernizare, programul InvestEU, 
Instrumentul de sprijin tehnic, Mecanismul 
de redresare și reziliență și fondurile care 
intră sub incidența Regulamentului (UE) 
2021/1060. În scopul menționat, acestea:

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații cantitative detaliate 
privind numărul de gospodării afectate de 
sărăcia energetică;

(a) informații cantitative detaliate, 
precum și date defalcate privind numărul 
de gospodării afectate de sărăcia energetică 
și de sărăcia din perspectiva mobilității și 
modificările față de ultimul raport, 
utilizând definiția propusă în planul lor;

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după caz, informații detaliate cu 
privire la progresele înregistrate în direcția 
atingerii obiectivului național orientativ de 
reducere a numărului de gospodării 
afectate de sărăcia energetică;

(b) după caz, informații detaliate cu 
privire la progresele înregistrate în direcția 
atingerii obiectivului național orientativ de 
reducere a numărului de gospodării care se 
confruntă cu sărăcia energetică și cu 
sărăcia din perspectiva mobilității;

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații detaliate privind 
rezultatele măsurilor și investițiilor incluse 

(c) informații detaliate privind 
rezultatele măsurilor și ale investițiilor, 
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în planurile lor; incluse în planul său, în special posibila 
reducere a emisiilor realizată și numărul 
beneficiarilor;

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în 2027, o evaluare a planului 
menționat la articolul 17 alineatul (5), 
având în vedere efectele directe reale ale 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transportul rutier instituit în temeiul 
capitolului IVa din Directiva 
2003/087/CE;

(f) în 2027, o evaluare a planului 
menționat la articolul 17 alineatul (5) din 
perspectiva costurilor tranziției;

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 1 iulie 2028, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare privind punerea în 
aplicare și funcționarea fondului.

1. Până la 1 iulie 2024, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare preliminară privind 
punerea în aplicare și funcționarea 
fondului.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 1 iulie 2026 Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
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Social European și Comitetului 
Regiunilor un raport de evaluare privind 
execuția și funcționarea fondului.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 31 decembrie 2033, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă ex post.

2. Până la 31 decembrie 2033, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă ex post 
a utilizării fondului în perioada 2023-
2034.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele fondului prevăzute la 
articolul 1, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. Acesta 
examinează în ce măsură toate obiectivele 
și acțiunile prevăzute la articolul 6 sunt în 
continuare relevante, având în vedere 
impactul asupra emisiilor de gaze cu efect 
de seră care rezultă din sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii 
pentru clădiri și transportul rutier în 
temeiul capitolului IVa din Directiva 
2003/87/CE și din măsurile naționale luate 
pentru a realiza reducerile anuale 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului63. 
Acesta examinează, de asemenea, în ce 

3. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele fondului prevăzute la 
articolul 1, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. Acesta 
examinează în ce măsură toate obiectivele 
și acțiunile prevăzute la articolul 6 sunt în 
continuare relevante, având în vedere 
efectele potențiale ale măsurilor luate la 
nivelul Uniunii și la nivel național pentru 
a merge mai departe pe calea tranziției 
verzi și a atinge obiectivul impactului 
neutru asupra climei, dar și efectul 
măsurilor naționale luate de statele 
membre pentru a realiza reducerile anuale 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/842 al Parlamentului European și al 
Consiliului63 și a progreselor înregistrate 
în îndeplinirea obiectivelor Pilonului 
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măsură pachetul financiar al fondului 
rămâne relevant având în vedere posibilele 
evoluții în ceea ce privește licitarea 
certificatelor de emisii în cadrul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii pentru clădiri și 
transportul rutier în temeiul capitolului 
IVa din Directiva 2003/87/CE, precum și 
alte considerente relevante.

european al drepturilor sociale. Acesta 
examinează, de asemenea, în ce măsură 
pachetul financiar al fondului rămâne 
relevant în raport cu posibila evoluție a 
costurilor tranziției și cu alte considerente 
relevante, cum ar fi evoluția prețurilor 
energiei și ale materiilor prime necesare 
pentru tranziția verde.

__________________ __________________
63 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 
(JO L 156, 19.6.2018, p. 26-42).

63 Regulamentul (UE) 2018/842 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind reducerea anuală 
obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de către statele membre în perioada 
2021-2030 în vederea unei contribuții la 
acțiunile climatice de respectare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 
(JO L 156, 19.6.2018, p. 26-42).

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Raportul de evaluare ex post constă 
într-o evaluare globală a fondului și 
include informații privind impactul 
acestuia pe termen lung.

5. Raportul de evaluare constă într-o 
evaluare globală a fondului și include 
informații privind impactul acestuia pe 
termen lung.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta se aplică de la data până la care 
statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma Directivei 

Acesta se aplică începând din 2023.
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(UE) [aaaa/nnn] a Parlamentului 
European și a Consiliului64 de modificare 
a Directivei 2003/87/CE în ceea ce 
privește capitolul IVa din Directiva 
2003/87/CE.

__________________ __________________
64 [Directiva (UE) aaaa/nnn a 
Parlamentului European și a Consiliului…. 
(JO …..).] [Directiva de modificare a 
Directivei 2003/87/CE].

64 [Directiva (UE) aaaa/nnn a 
Parlamentului European și a Consiliului…. 
(JO …..).] [Directiva de modificare a 
Directivei 2003/87/CE].



AD\1255214RO.docx 55/57 PE704.623v02-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Instituirea unui fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice

Referințe COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Comisii competente
 Data anunțului în plen

EMPL
13.9.2021

ENVI
13.9.2021

Aviz emis de către
 Data anunțului în plen

TRAN
13.9.2021

Raportor/Raportoare pentru aviz
 Data numirii

Leila Chaibi
29.10.2021

Articolul 58 – Procedura reuniunilor 
comune ale comisiilor
 Data anunțului în plen

 
11.11.2021

Examinare în comisie 7.2.2022

Data adoptării 28.4.2022

Rezultatul votului final +:
–:
0:

44
1
3

Membri titulari prezenți la votul final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik 
Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, 
Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe 
Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, 
Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, 
Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final Leila Chaibi, Clare Daly, Pär Holmgren



PE704.623v02-00 56/57 AD\1255214RO.docx

RO



AD\1255214RO.docx 57/57 PE704.623v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44 +
ECR Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI Mario Furore

PPE Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

1 -
ECR Peter Lundgren

3 0
PPE Henna Virkkunen

Renew Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


