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Amendamentul 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 27
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Cadrul de reglementare care 
guvernează politica de coeziune a Uniunii 
pentru perioada 2021-2027, în contextul 
următorului cadru financiar multianual, 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor 
Uniunii de a implementa Acordul de la 
Paris pentru a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5°C și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite prin concentrarea 
finanțării Uniunii asupra obiectivelor 
ecologice și a Pilonului european al 
drepturilor sociale. Prezentul regulament 
pune în aplicare una dintre prioritățile 
stabilite în Comunicarea privind 
Pactul verde european („Pactul verde 
european”)11 și face parte din Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă12, 
oferind finanțare specifică în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă în 
contextul politicii de coeziune pentru a 
aborda provocările economice și sociale 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, bazată în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
foarte eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei și 
circulară, cât mai curând posibil și până 
cel târziu în 2050, precum și pentru a 
oferi ajutor și asistență regiunilor și 
persoanelor europene printr-un sprijin 
economic, social și la nivelul pieței forței 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 2



PE650.571v02-00 6/123 AM\1207831RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament ar trebui să 
țină seama de faptul că unele regiuni 
europene s-au industrializat în alte 
perioade istorice, în timp ce altele au 
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trecut printr-un nou val de industrializare 
ca răspuns complementar la criza 
financiară și economică care a început în 
2008. Prin urmare, ar trebui să se 
respecte caracteristicile acestor regiuni, 
care ar trebui să fie ajutate în tranziția lor 
către o economie durabilă, diversificată și 
circulară.

Or. en

Amendamentul 31
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie favorabilă incluziunii și acceptabilă din 
punct de vedere social pentru toți, să 
reducă inegalitățile și să nu lase pe 
nimeni în urmă. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre, precum și 
diferiții actori regionali și locali ar trebui 
să țină seama de implicațiile sale sociale, 
economice și asupra pieței muncii încă de 
la început și să utilizeze toate instrumentele 
posibile pentru a atenua consecințele 
negative și a le consolida cele pozitive, 
cum ar fi crearea de noi locuri de muncă 
decente și durabile sau îmbunătățirea 
calității aerului. Bugetul Uniunii are un rol 
important în această privință.

Or. en

Amendamentul 32
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să 
fie echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social pentru toți. Prin urmare, atât 
Uniunea, cât și statele membre trebuie să 
țină seama de implicațiile sale economice 
și sociale încă de la început și să utilizeze 
toate instrumentele posibile pentru a atenua 
consecințele negative. Tranziția controlată 
urmărește să evite prăbușirea economică 
a celor mai expuse regiuni, fără a 
submina fundamentele dezvoltării 
economice în aceste regiuni. Bugetul 
Uniunii are un rol important în această 
privință.

Or. en

Amendamentul 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34
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Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a sprijini acțiunile care urmăresc 
asigurarea unei tranziții energetice juste 
și reușite către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și de a atenua 
efectele negative ale tranziției climatice, 
oferind sprijin pentru cele mai afectate 
teritorii și lucrătorii vizați. În conformitate 
cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile 
sprijinite de fond trebuie să contribuie în 
mod direct la realizarea unei tranziții 
energetice juste și să atenueze impactul 
acesteia prin finanțarea investițiilor în 
producerea de energie cu emisii scăzute, 
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obiectivele de politică prevăzute la 
articolul [4] din Regulamentul UE [noul 
RDC].

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

Or. en

Amendamentul 36
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este de a atenua efectele negative ale 
tranziției climatice, oferind sprijin pentru 
cele mai afectate teritorii și lucrătorii 
vizați. În conformitate cu obiectivul 
specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond 
trebuie să contribuie în mod direct la 
atenuarea impactului tranziției prin 
finanțarea modernizării și a reconversiei 
economiei locale și prin atenuarea 
repercusiunilor negative asupra ocupării 
forței de muncă cu ajutorul cursurilor de 
formare, al recalificării și al actualizării 
programelor de învățământ. Acest lucru se 
reflectă în obiectivul specific al FTJ, care 
este stabilit la același nivel și menționat 
împreună cu obiectivele de politică 
prevăzute la articolul [4] din Regulamentul 
UE [noul RDC]. Dat fiind caracterul 
politicii de tranziție, FTJ își propune să 
fie un instrument pe termen lung, în 
deplină concordanță cu perspectiva unui 
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continent neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 37
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), 
care este unul dintre pilonii Mecanismului 
pentru o tranziție justă pus în aplicare în 
cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ 
este nu numai de a atenua efectele 
negative ale tranziției climatice, ci și de a 
crea și de a consolida viitoarele efecte 
pozitive, oferind sprijin pentru cele mai 
afectate teritorii, precum și pentru 
persoanele care locuiesc în aceste 
teritorii, mai ales pentru lucrătorii vizați. 
În conformitate cu obiectivul specific al 
FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să 
contribuie în mod direct la facilitarea și 
catalizarea tranziției prin crearea de noi 
oportunități sustenabile de angajare, prin 
atenuarea consecințelor sociale negative și 
prin finanțarea diversificării, 
sustenabilității și modernizării economiei 
locale. Acest lucru se reflectă în obiectivul 
specific al FTJ, care este stabilit la același 
nivel și menționat împreună cu obiectivele 
de politică prevăzute la articolul [4] din 
Regulamentul UE [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 38
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
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Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
angajamentul în ceea ce privește 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și ambiția 
sporită a Uniunii propusă în Pactul 
ecologic european, FTJ trebuie să ofere o 
contribuție esențială la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Resursele din pachetul 
financiar al FTJ sunt suplimentare și se 
adaugă investițiilor necesare pentru 

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

atingerea obiectivului global de a aloca 50 
% din cheltuielile bugetului Uniunii pentru 
îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Resursele transferate din FEDR și FSE+ 
vor contribui integral la atingerea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Instituirea 
FTJ nu ar trebui să ducă la reduceri ale 
fondurilor care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC] 
sau la transferuri din acestea.

Or. el

Justificare

Parlamentul European a afirmat în repetate rânduri că obiectivele de politică ambițioase ale 
Uniunii Europene trebuie realizate cu ajutorul unui buget ambițios. Instituirea acestui nou 
fond nu trebuie să ducă la reduceri la alte instrumente esențiale ale politicii regionale a 
Uniunii.

Amendamentul 41
Andor Deli

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune. Instituirea 
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FTJ nu ar trebui să ducă la reduceri ale 
fondurilor care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC] 
sau la transferuri din acestea.

Or. en

Amendamentul 42
Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 43
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune și a tuturor 
celorlalte instrumente de finanțare 
naționale și de la nivelul UE care vizează 
sectoarele vulnerabile .

Or. en

Amendamentul 44
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în 
completarea resurselor disponibile în 
cadrul politicii de coeziune și a altor 
fonduri publice puse la dispoziție de toate 
statele membre .

Or. en

Amendamentul 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 46
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare necesare în 
acest scop. În acest context, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită provocărilor 
specifice pe care le va atrage după sine 
tranziția către neutralitatea climatică 
pentru zonele îndepărtate, insulare și cu 
handicapuri geografice, precum și pentru 
zonele cu probleme de depopulare. Prin 
urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele 
membre, dar distribuirea mijloacelor sale 
financiare trebuie să reflecte capacitatea 
statelor membre de a finanța investițiile 
necesare pentru a face față tranziției către 
neutralitatea climatică.

Or. es

Amendamentul 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Justificare

Scopul FTJ este de a sprijini tranziția în regiunile care se bazează pe industriile extractive 
sau pe industria grea pentru bunăstarea lor economică și socială. Cu toate acestea, este 
important să nu se piardă din vedere zonele insulare sau îndepărtate, care deseori nu sunt 
conectate la infrastructura energetică generală și este posibil să depindă de generatoare 
autonome pe motorină sau benzină pentru producerea energiei electrice.

Amendamentul 48
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 49
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

sau care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică și nu 
dispun de mijloacele financiare, de 
resursele naturale alternative și de forța 
de muncă calificată necesare în acest scop. 
Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate 
statele membre, dar distribuirea mijloacelor 
sale financiare ar trebui să reflecte 
capacitatea statelor membre de a finanța 
investițiile necesare pentru a face față 
tranziției către neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
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Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a stabili un cadru financiar 
adecvat pentru FTJ și pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile, 
reducând delocalizarea producției, și 
fonduri suplimentare pentru punerea în 
aplicare a politicilor de limitare a 
emisiilor, Comisia introduce, ca resursă 
proprie a UE, un mecanism de taxare a 
carbonului la frontieră.

Or. en

Justificare

Actualul cadru financiar multianual al UE (CFM) și-a demonstrat limitele, IAR CE ar putea 
asigura cadrul financiar pentru FTJ introducând o nouă sursă de venituri la bugetul UE, sub 
forma unui mecanism de taxare a carbonului la frontieră.

Amendamentul 53
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. pt

Amendamentul 54
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

consolidează inovarea și cercetarea în 
domeniul tehnologiilor avansate și 
sustenabile, precum și în domeniul 
digitalizării și al conectivității, cu condiția 
ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea 
efectelor negative ale tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic și circulară. Comisia ar trebui să 
ia în considerare acele inițiative lansate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament în statele membre, 
în regiuni sau în localități și care ar putea 
completa know-how-ul și cunoștințele de 
specialitate în domeniul tranziției juste 
prevăzute de prezentul regulament. În 
același timp, Comisia ar trebui să 
comunice bunele practici dobândite în 
urma punerii în aplicare a prezentului 
regulament.

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

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

Or. en

Amendamentul 55
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 

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

respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, în perfectă 
aliniere cu toate obiectivele Pactului verde 
european și cu obiectivul Acordului de la 
Paris privind clima de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5 grade Celsius. 
Proiectele finanțate ar trebui să contribuie 
la tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și circulară. 
Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi 
producția de energie pe bază de cărbune, 
lignit, turbă, gaz, petrol și șisturi 
bituminoase sau activitățile de extracție a 
acestor combustibili fosili solizi, sprijinul 
ar trebui să fie corelat cu încetarea treptată 
a activității și cu reducerea corespunzătoare 
a nivelului de ocupare a forței de muncă. În 
ceea ce privește transformarea sectoarelor 
cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră, sprijinul ar trebui să 
promoveze noi activități prin utilizarea 
unor noi tehnologii, procese sau produse, 
promovând totodată transferul modal în 
transporturi, care să ducă la o reducere 
semnificativă a emisiilor, în conformitate 
cu obiectivele UE pentru 2030 privind 
clima și cu obiectivul neutralității climatice 
a UE până cel târziu în 205013, menținând 
și îmbunătățind în același timp gradul de 
ocupare a forței de muncă și evitând 
degradarea mediului. De asemenea, este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
activităților care consolidează inovarea și 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
avansate și sustenabile, precum și în 
domeniul digitalizării și al conectivității, cu 
condiția ca aceste măsuri să contribuie la 
atenuarea efectelor negative ale tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și circulară.

_________________ _________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 

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

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

Or. en

Amendamentul 56
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

_________________ _________________
13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 

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

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

Or. en

Amendamentul 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. es

Amendamentul 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică 
tipurile de investiții pentru care cheltuielile 
pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile 
sprijinite trebuie să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu. Lista 
investițiilor trebuie să le includă pe cele 
care sprijină economiile locale și care sunt 
sustenabile pe termen lung, ținând seama 

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

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

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

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată „ O 
planetă curată pentru toți - O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei” - COM (2018) 
773 final.
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Amendamentul 60
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) FTJ ar trebui, de asemenea, să 
sprijine activitățile industriale care, deși 
nu au emisii semnificative de gaze cu 
efect de seră, fabrică produse industriale 
afectate de impactul tranziției către 
neutralitatea climatică a UE. În acest 
sens, industria europeană a vehiculelor 
echipate cu motoare cu ardere internă 
este și, în viitor, va fi și mai mult, una 
dintre industriile cele mai afectate, în 
condițiile în care funcționează într-un 
context de intensificare a concurenței 
internaționale și de înăsprire a cerințelor 
de mediu, ea fiind responsabilă pentru 
aproape 20 % din emisiile de CO2 ale 
Uniunii. Nu se poate realiza neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon fără un 
sprijin specific pentru acest sector, care 
reprezintă 8,5 % din locurile de muncă 
din sectorul industrial în UE, 7,5 % din 
PIB-ul UE și aproximativ 3,5 milioane de 
locuri de muncă directe – ce echivalează 
cu 11,4% din locurile de muncă din 
sectorul producției industriale a UE – și 
indirecte. În special, având în vedere că 
producătorii de autovehicule, furnizorii 
acestora, precum și sectoarele de 
întreținere și de reparație sunt cele mai 
expuse, FTJ ar trebui să sprijine aceste 
sectoare și să ofere asistență lucrătorilor 
și persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă în procesul de conversie la 
competențe mai moderne, în special în 
cadrul industriilor alternative care produc 
vehicule cu emisii zero și/sau cu emisii 
scăzute.
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Amendamentul 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Fondul pentru o tranziție justă ar 
trebui să țină seama de provocările 
demografice cu care se confruntă 
teritoriile afectate de tranziția climatică, 
în special cele în care există probleme de 
depopulare. Aceste zone depopulate sau 
slab populate se confruntă cu provocări 
majore cu serviciile de bază, 
conectivitatea și infrastructura. Structura 
socioeconomică a acestor zone depopulate 
sau slab populate, care depind în mare 
măsură de combustibilii fosili, este, prin 
urmare, deosebit de vulnerabilă la 
tranziția climatică. În acest context, 
Fondul pentru o tranziție justă ar trebui 
să sprijine crearea de locuri de muncă în 
aceste zone, prevenind astfel relocarea și 
tendința de împuținare a numărului de 
locuitori și, implicit, depopularea acestor 
teritorii.

Or. es

Amendamentul 62
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a proteja grupurile de 
persoane care sunt cele mai susceptibile 
de a solicita sprijin pentru a realiza 
tranziția climatică, FTJ trebuie să acopere, 
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afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de 
muncă acordată persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și incluziunea 
lor activă pe piața muncii.

de asemenea, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor afectați, acordând o atenție 
deosebită persoanelor celor mai 
vulnerabile, astfel cum sunt definite în 
[Regulamentul FSE+], pentru a-i ajuta să 
se adapteze la noi oportunități de angajare, 
atingând obiectivul echilibrului de gen în 
toate sectoarele, precum și oferind politici 
active privind piața forței de muncă și 
privind competențele, care să vizeze 
sectoare și locuri de muncă orientate spre 
viitor, asistență celor afectați de tranziție 
și asistență personalizată tuturor 
categoriilor de persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, și asigurând accesul 
egal pentru toate grupurile de persoane, 
fără discriminare, și incluziunea lor activă 
pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați și a persoanelor care desfășoară 
activități independente, a căror activitate 
este afectată ca urmare a schimbărilor 
structurale semnificative, pentru a-i ajuta 
să se adapteze la noi oportunități de 
angajare, precum și asistența pentru 
căutarea unui loc de muncă acordată 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă și incluziunea lor activă pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei 
mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ 
trebuie să acopere, de asemenea, 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor 
afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la 
noi oportunități de angajare, precum și 
asistența pentru căutarea unui loc de muncă 
acordată persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă și incluziunea lor activă pe 
piața muncii, această asistență fiind 
orientată către dobândirea de noi 
competențe profesionale, inclusiv în 
sectorul digital.
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Amendamentul 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că implementarea 
priorităților finanțate din FTJ contribuie, 
de asemenea, la promovarea egalității 
între femei și bărbați, în conformitate cu 
articolul 8 din TFUE. Evaluările au 
arătat importanța luării în considerare a 
obiectivelor referitoare la egalitatea de 
gen în toate dimensiunile și în toate 
etapele proceselor de pregătire, 
monitorizare, implementare și evaluare a 
programelor operaționale, în timp util și 
în mod consecvent, asigurându-se, în 
același timp, că se iau măsuri specifice de 
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promovare a egalității de gen, a 
independenței economice a femeilor, a 
educației, a perfecționării competențelor 
și a reintegrării femeilor care sunt victime 
ale violenței pe piața forței de muncă și în 
societate.

Or. en

Amendamentul 68
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14și 
dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
teritoriilor care necesită sprijin 
suplimentar pentru realizarea tranziției, 
FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții 
productive, cu potențial de creare de 
locuri de muncă în IMM-uri ecologice și 
durabile. Investițiile productive ar trebui 
înțelese ca investiții în active imobilizate 
sau necorporale ale întreprinderilor în 
vederea producerii de bunuri și servicii, 
contribuind astfel la formarea brută de 
capital și la locuri de muncă ecologice, 
decente și durabile. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție și 
dacă sprijină obiectivul general al FTJ, și 
anume de a accelera tranziția către o 
economie circulară, rezistentă la 
schimbările climatice, prin crearea sau 
sprijinirea adaptării unui număr 
semnificativ de locuri de muncă, și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise cu 
condiția să contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
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astfel de investiție trebuie să fie justificată 
în mod corespunzător în planul teritorial 
pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a 
proteja integritatea pieței interne și politica 
de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

climatic până în 2050 și să se situeze cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului14, 
și cu condiția să ducă la protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă 
decente și durabile. Orice astfel de 
investiție trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă, trebuie să fie 
durabilă și trebuie să fie în concordanță 
cu principiul „eficiența energetică pe 
primul loc”, excluzându-se, totodată, 
orice investiții în infrastructura de 
combustibili fosili din domeniul de 
aplicare al FTJ. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 70
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive ar trebui înțelese ca 
investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă duc la protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă. Orice 
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climatic până în 2050 și se situează cu 
mult sub nivelul de referință relevant 
stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în 
temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului14și dacă duc la protejarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă. 
Orice astfel de investiție trebuie să fie 
justificată în mod corespunzător în planul 
teritorial pertinent pentru o tranziție justă. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne 
și politica de coeziune, sprijinul acordat 
întreprinderilor trebuie să respecte normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel 
cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 
din TFUE și, în special, sprijinul acordat 
investițiilor productive ale altor 
întreprinderi decât IMM-urile trebuie 
limitat la întreprinderile situate în zone 
desemnate ca zone asistate în sensul 
articolului 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE.

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

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

Or. en

Amendamentul 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive trebuie înțelese ca 

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile productive ar trebui înțelese ca 
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investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la 
întreprinderile situate în zone desemnate 
ca zone asistate în sensul articolului 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

investiții în active imobilizate sau 
necorporale ale întreprinderilor în vederea 
producerii de bunuri și servicii, contribuind 
astfel la formarea brută de capital și la 
ocuparea forței de muncă. Pentru alte 
întreprinderi decât IMM-urile, investițiile 
productive trebuie sprijinite numai dacă 
sunt necesare pentru atenuarea pierderilor 
de locuri de muncă generate de tranziție 
prin crearea sau protejarea unui număr 
semnificativ de locuri de muncă și dacă nu 
conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul 
acesteia. Investițiile în instalațiile 
industriale existente, inclusiv cele vizate de 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, trebuie permise 
dacă contribuie la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și se situează cu mult 
sub nivelul de referință relevant stabilit 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14 și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE, 
acordând atenție în special schimbărilor 
structurale ulterioare și măsurilor 
necesare pentru aceste schimbări. Această 
excepție ar trebui să permită acordarea de 
sprijin care să favorizeze dezvoltarea 
economică a zonelor în care nivelul de 
trai este excesiv de scăzut sau în care 
există un grad de ocupare a forței de 
muncă extrem de scăzut, precum și a 
regiunilor ultraperiferice, avându-se în 
vedere situația lor structurală, economică 
și socială.

_________________
14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 



PE650.571v02-00 42/123 AM\1207831RO.docx

RO

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

Or. el

Justificare

În anumite zone ale Uniunii Europene, normele privind ajutoarele de stat permit acordarea 
de sprijin întreprinderilor care nu sunt IMM-uri. Aici se încadrează în special zonele sărace, 
zonele unde șomajul este foarte ridicat și regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a consolida diversificarea 
economică a teritoriilor afectate de 
tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru 
investiții productive în IMM-uri. 
Investițiile ar trebui înțelese ca o formă de 
sprijin financiar direcționat către activele 
imobilizate sau necorporale ale 
întreprinderilor în vederea producerii de 
bunuri și servicii, contribuind astfel la 
formarea brută de capital și la ocuparea 
forței de muncă. Pentru alte întreprinderi 
decât IMM-urile, investițiile trebuie 
sprijinite numai dacă sunt necesare pentru 
atenuarea pierderilor de locuri de muncă 
generate de tranziție prin crearea sau 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă și dacă nu conduc la o 
relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. 
Investițiile în instalațiile industriale 
existente, inclusiv cele vizate de schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, trebuie permise dacă contribuie la 
tranziția către o economie neutră din punct 
de vedere climatic până în 2050 și se 
situează cu mult sub nivelul de referință 
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pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14și dacă duc la 
protejarea unui număr semnificativ de 
locuri de muncă. Orice astfel de investiție 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător în planul teritorial pertinent 
pentru o tranziție justă. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne și politica de 
coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute 
la articolele 107 și 108 din TFUE și, în 
special, sprijinul acordat investițiilor 
productive ale altor întreprinderi decât 
IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile 
situate în zone desemnate ca zone asistate 
în sensul articolului 107 alineatul (3) 
literele (a) și (c) din TFUE.

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

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Demersul comun de distribuire a 
fondurilor ar trebui să se desfășoare în 
conformitate cu principiul axat pe 
„regiunile prioritare cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon”, categorie care include, 
în mod cumulativ, o dependență 
semnificativă a regiunilor respective de 
cărbune (și de centralele pe cărbune) și 
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un PIB pe cap de locuitor sub media UE.

Or. en

Justificare

Fondul ar trebui să acorde prioritate regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon, în 
special celor în care există o dependență semnificativă de cărbune (și de centralele pe 
cărbune) și care au un PIB pe cap de locuitor sub media UE. Numărul de locuri de muncă din 
sectorul extracției de cărbune, intensitatea energetică și sectoarele cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon ar trebui să constituie criterii cheie pentru eligibilitate.

Amendamentul 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Ciarán Cuffe
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 76
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie 
condiționat de punerea în aplicare efectivă 
a unui proces de tranziție pe un teritoriu 
specific pentru a realiza o economie neutră 

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

din punct de vedere climatic. În această 
privință, statele membre trebuie să 
elaboreze, în cooperare cu părțile interesate 
relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri 
teritoriale pentru o tranziție justă care să 
detalieze procesul de tranziție, în 
conformitate cu planurile naționale privind 
energia și clima. În acest scop, Comisia 
trebuie să înființeze o Platformă pentru o 
tranziție justă care să se bazeze pe 
platforma existentă pentru regiunile 
carbonifere în tranziție, pentru a permite 
schimburile bilaterale și multilaterale de 
experiență cu privire la lecțiile învățate și 
la bunele practici în toate sectoarele 
afectate, pentru a vedea care sunt 
capacitățile acestor regiuni de a trece prin 
această tranziție și care sunt provocările 
pe care le întâmpină în acest proces.

Or. ro

Amendamentul 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

regiunile carbonifere în tranziție, pentru a 
permite schimburile bilaterale și 
multilaterale de experiență cu privire la 
lecțiile învățate și la bunele practici în toate 
sectoarele afectate.

Or. en

Amendamentul 78
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă ar trebui să identifice 
teritoriile cele mai afectate, în care ar 
trebui concentrat sprijinul FTJ, și să 
descrie acțiunile specifice care urmează să 
fie întreprinse pentru a ajunge la o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, în special în ceea ce privește 
conversia sau închiderea instalațiilor care 
implică producția de combustibili fosili sau 
alte activități care generează emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră. Aceste teritorii 
trebuie definite cu precizie și trebuie să 
corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau 
să facă parte din acestea. Planurile trebuie 
să detalieze provocările și nevoile acestor 
teritorii, spre exemplu în privința ratelor 
șomajului și a oricăror pierderi de locuri 
de muncă, și să identifice tipul de 
operațiuni necesare într-un mod care să 
asigure dezvoltarea coerentă a unor 
activitățile economice reziliente la 
schimbările climatice, care să fie 
compatibile totodată cu tranziția către 
neutralitatea climatică și cu obiectivele 
Pactului ecologic european, cum ar fi 
elaborarea unor planuri de mobilitate 
durabilă și a unor planuri bazate pe 
energia verde accesibilă și la prețuri 
abordabile pentru locuitorii teritoriilor 
afectate. În mod similar, planurile 
teritoriale ar trebui să reflecte provocările 
specifice pe care le va genera tranziția 
către neutralitatea climatică pentru zonele 
îndepărtate, insulare și dezavantajate din 
punct de vedere geografic, precum și 
pentru zonele care se confruntă cu 
problema depopulării. Numai investițiile 
conforme cu planurile de tranziție trebuie 
să primească sprijin financiar din partea 
FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă trebuie să facă parte din programele 
(sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune sau FTJ, după caz) care sunt 
aprobate de Comisie.

Or. es
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Amendamentul 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el
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Justificare

Este important să se scoată în evidentă, de asemenea, componenta socială a FTJ.

Amendamentul 81
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 15

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

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

Or. en

Amendamentul 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises.

The regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Amendamentul 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
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Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Domeniile de investiții și 
prioritățile identificate de Comisia 
Europeană în anexa D la rapoartele de 
țară pentru 2020 ar trebui să aibă un 
caracter orientativ și să nu limiteze 
posibilitățile statelor membre de a 
propune domenii de investiții pentru care 
să se solicite sprijin din partea FTJ.

Or. en

Amendamentul 88
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

documentele în același timp cu experții din 
statele membre; acești experți au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

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

Or. en

Amendamentul 89
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivele prezentului regulament ar trebui revizuite pentru a lua în considerare efectele 
sociale și economice ale pandemiei de COVID-19 din regiunile UE care au fost cel mai grav 
afectate.

Amendamentul 90
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezentul regulament instituie 
Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) 
pentru a oferi sprijin grupurilor de 
persoane și teritoriilor care necesită 
sprijin suplimentar pentru a realiza 
tranziția către o economie a Uniunii bazată 
în totalitate pe surse regenerabile de 
energie, foarte eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al 
energiei, circulară și neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și pentru a 
transforma provocările în oportunități, în 
special în ceea ce privește crearea de noi 
locuri de muncă ecologice, decente și 
durabile, precum și perfecționarea și 
recalificarea lucrătorilor, educația și 
formarea, pentru a promova un nou 
model economic care să ofere prosperitate 
și bunăstare pentru toți, în limitele 
resurselor planetei.

Or. en

Amendamentul 91
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 92
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică sunt deja sprijinite de 
FEDR, FC și FSE+, iar suprapunerea este semnificativă. FTJ ar trebui să fie instituit ca un 
instrument independent de obiectivele politicii de coeziune, fiind legat de RDC doar în 
măsura în care ar urma să fie pus în aplicare în conformitate cu normele de punere în 
aplicare prevăzute de RDC.

Amendamentul 93
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Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul [4 alineatul 
(1)] al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE) [noul RDC], FTJ contribuie la 
obiectivul specific unic de a permite 
regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic. La acordarea 
fondurilor prin intermediul FTJ, este 
necesar să se urmărească reducerea 
disparităților regionale și coeziunea 
socială europeană.

Or. ro

Amendamentul 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95
Andor Deli
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FTJ contribuie la obiectivul specific de a 
permite regiunilor și cetățenilor să facă față 
efectelor sociale, economice și de mediu 
ale tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic.

Or. en

Justificare

Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică sunt deja sprijinite de 
FEDR, FC și FSE+, iar suprapunerea este semnificativă. FTJ ar trebui să fie instituit ca un 
instrument independent de obiectivele politicii de coeziune, fiind legat de RDC doar în 
măsura în care ar urma să fie pus în aplicare în conformitate cu normele de punere în 
aplicare prevăzute de RDC.

Amendamentul 96
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 97
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FTJ sprijină obiectivul privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate statele membre, 
respectând și sprijinind obiectivele 
generale ale Pactului verde european și, 
în special, obiectivul Uniunii privind 
neutralitatea climatică, astfel cum este 
definit în Legea europeană a climei, 
pentru a aborda provocările legate de 
schimbările climatice și de mediu, 
asigurând, în același timp, o tranziție 
echitabilă care să nu lase pe nimeni în 
urmă.

Or. en

Amendamentul 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajament bugetar în perioada 
2021-2027 sunt de 17,88 miliarde EUR la 
prețurile din 2018 („principal”) și nu se 
transferă din resursele alocate pentru 
fondurile care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) .../... [noul RDC]. 
Principalul poate fi majorat, dacă este 
cazul, cu resurse suplimentare alocate la 
bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse, 
în conformitate cu actul de bază aplicabil.

Or. el
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Justificare

Ținând seama de faptul că FTJ, în forma propusă, are un domeniu de aplicare mult mai larg 
decât Fondul pentru o tranziție energetică echitabilă propus anterior de Parlament, este 
nevoie de un buget mult mai mare. Cu toate acestea, nu ar trebui puse în pericol resursele 
alocate celorlalte fonduri de coeziune.

Amendamentul 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 100
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele FTJ în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă disponibile 
pentru angajamentul bugetar pentru 
perioada 2021-2027 sunt de 15 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, sumă care poate 
fi majorată, dacă este cazul, cu resurse 
suplimentare alocate în bugetul Uniunii, 
precum și cu alte resurse în conformitate cu 
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actul de bază aplicabil. actul de bază aplicabil.

Or. en

Amendamentul 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 102
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 103
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Amendamentul 104
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 105
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 106
Massimiliano Salini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Printre entitățile eligibile pentru finanțare ar trebui să fie incluse întreprinderile mici cu 
capitalizare medie (până la 499 de angajați).

Amendamentul 107
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investiții în 
diversificarea/extinderea întreprinderilor 
deja înființate și în crearea de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri și servicii de consultanță;
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Or. en

Amendamentul 109
João Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 110
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) investiții în activități de cercetare și 
inovare și de promovare a transferului de 
tehnologii avansate, inclusiv tehnologii din 
sfera IA;

Or. en

Amendamentul 111
João Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 112
João Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) investiții în proiecte care au 
potențialul de a-i atrage pe utilizatorii de 
vehicule private înspre serviciile de 
transport public, de exemplu furnizând 
aceste servicii gratuit;

Or. pt

Amendamentul 113
Johan Danielsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 
investiții în transporturi și infrastructuri 
durabile, printre altele pentru promovarea 
electrificării și utilizarea biocarburanților 
în vederea eliminării treptate a 
combustibililor fosili, asigurând eficiența 
energetică și utilizarea energiei din surse 
regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 114
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile, inclusiv investiții în 
dezvoltarea și implementarea unor 
mijloace de mobilitate cu emisii zero și a 
conducerii automatizate;

Or. en

Amendamentul 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 
în punerea în circulație a unor mijloace 
de transport ecologice, și în eficiența 
energetică;

Or. el

Amendamentul 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 
în dezvoltarea unor servicii de mobilitate 
sustenabilă, în eficiența energetică și în 
energiile regenerabile;

Or. es

Amendamentul 117
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 118
Jörgen Warborn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
eficiența energetică și energia fără emisii 
de CO2;
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Or. sv

Amendamentul 119
Clotilde Armand

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în conversia la producția 
de gaze naturale în cazurile în care 
dezvoltarea economică teritorială depinde 
într-o foarte mare măsură de producția de 
cărbune și în cazul în care obiectivul unei 
creșteri durabile din punct de vedere 
social și economic necesită o tranziție 
treptată către sectoare de producție a 
energiei mai puțin poluante;

Or. en

Justificare

Justificare: Anumite domenii depind în totalitate de industria cărbunelui, atât în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, cât și veniturile fiscale. În astfel de cazuri, numai o 
tranziție treptată de la producția de cărbune la producția de gaze naturale poate împiedica 
efectele perturbatoare asupra dezvoltării locale;

Amendamentul 120
Massimiliano Salini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea gazelor naturale, cu condiția ca 
acestea să ducă la reduceri semnificative 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en
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Justificare

În sectorul de producție, se poate obține o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin înlocuirea combustibililor fosili solizi cu gaze naturale.

Amendamentul 121
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în încălzirea centralizată 
și în modernizarea instalațiilor aferente;

Or. en

Amendamentul 123
Johan Danielsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în (e) Investiții în digitalizare și în 
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conectivitatea digitală; conectivitatea digitală, inclusiv investiții în 
infrastructura de bandă largă, în special 
în zonele insulare, îndepărtate și slab 
populate, pentru a permite munca de la 
distanță și reducerea emisiilor;

Or. en

Amendamentul 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în 
conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare, în 
inteligența artificială și în conectivitatea 
digitală;

Or. en

Amendamentul 125
Ondřej Kovařík

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament



AM\1207831RO.docx 73/123 PE650.571v02-00

RO

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în disponibilitatea și 
accesibilitatea transporturilor;

Or. en

Amendamentul 127
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) investiții în regenerarea și 
decontaminarea siturilor, reabilitarea 
terenurilor și reafectarea proiectelor, 
inclusiv, dar nu numai, în crearea de 
centre ale biodiversității, în beneficiul 
turismului durabil.

Or. en

Amendamentul 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) investiții în mobilități urbane 
publice multimodale durabile;

Or. en

Amendamentul 130
Clotilde Armand

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) investiții în infrastructura locală 
de transport;

Or. en

Justificare

Justificare: În cazul în care un teritoriu depinde în foarte mare măsură de industria de 
extracție, înregistrează niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră și, în același timp, 
nu dispune de o economie diversificată, în care structurile existente ar putea absorbi o parte 
din impactul tranziției, este esențial să se dezvolte o infrastructură de transport care să 
permită o mai bună integrare a acestui teritoriu pe piața unică a UE și astfel, o compensare 
parțială a impactului negativ al tranziției.

Amendamentul 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 132
Elena Kountoura

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investițiile în consolidarea 
turismului durabil, inclusiv prin 
schimbarea destinației acelor instalații 
industriale care urmează să fie scoase din 
folosință în situri care să scoată în 
evidență istoria industrială și patrimoniul 
cultural al regiunilor aflate în tranziție;

Or. el

Amendamentul 133
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

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

Or. en

Amendamentul 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

Or. en

Justificare

Energia nucleară — pe lângă tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile — 
joacă un rol esențial în decarbonizarea sectorului energetic.

Amendamentul 136
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea gazelor naturale ca energie de 
tranziție;

Or. en

Justificare

Gazele naturale ar trebui să joace un rol semnificativ în tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra climei, ca sursă de energie de tranziție. În plus, 
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infrastructura utilizată pentru transportul, distribuția și depozitarea gazelor naturale după 
eliminarea treptată a acestora ar putea fi utilizată pentru distribuția și stocarea altor surse de 
energie nefosile (hidrogen etc.).

Amendamentul 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) investiții în mobilități urbane 
multimodale durabile;

Or. en

Amendamentul 138
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) investiții în decarbonizarea 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) investiții în programe pentru 
perfecționarea și recalificarea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și a persoanelor fizice care 
desfășoară o activitate independentă;

Or. en
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Justificare

Pentru a proteja cetățenii cei mai vulnerabili, trebuie să includem persoanele fizice care 
desfășoară activități independente în domeniul de aplicare al sprijinului. În plus, formele 
atipice și precare de ocupare a forței de muncă se răspândesc rapid și deteriorează condițiile 
de muncă în multe sectoare.

Amendamentul 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 144
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) investiții în programe de educație 
și de formare profesională; 

Or. en

Amendamentul 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(iii) investiții în programe de educație 
antreprenorială; 

Or. en

Amendamentul 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 148
Rovana Plumb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) orice alte activități specifice 
convenite între autoritățile locale, 
regionale și naționale relevante pentru 
teritoriul în cauză, statul membru și 
Comisia Europeană, care sunt în 
conformitate cu strategiile de dezvoltare 
locală sau regională și contribuie la 
tranziția către o economie a UE neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon până în 2050;

Or. en

Justificare

Perfecționarea și recalificarea nu ar trebui să se limiteze la lucrători, ci ar trebui să includă, 
de asemenea, formarea șomerilor, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă etc., în 
vederea ocupării forței de muncă în cadrul economiei verzi.

Amendamentul 149
Clotilde Armand

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) măsuri de pregătire pentru situații 
de criză; 

Or. en

Justificare

Justificare: Pandemia de coronavirus a arătat că statele au nevoie de structuri și de forță de 
muncă pentru a face față unor nevoi neprevăzute. Prin urmare, după caz, tranziția poate fi 
realizată în favoarea unei mai bune reziliențe.
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Amendamentul 150
Clotilde Armand

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) asistență din partea experților în 
elaborarea unor planuri de tranziție 
corecte și a unor documente de 
programare relevante pentru a sprijini 
actorii locali în punerea în aplicare a 
Fondului pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 151
Maria Grapini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea sprijinului financiar pentru 
întreprinderi trebuie să fie gestionată 
astfel încât să ofere șanse egale tuturor 
solicitanților.

Or. ro

Amendamentul 152
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE, investiții productive în alte 

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele 
desemnate ca zone asistate în conformitate 
cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și 
(c) din TFUE și cu normele Uniunii 



AM\1207831RO.docx 83/123 PE650.571v02-00

RO

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

privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt 
stabilite la articolele 107 și 108 din 
TFUE, investiții productive în alte 
întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția 
ca aceste investiții să fi fost aprobate în 
cadrul planului teritorial pentru o tranziție 
justă, pe baza informațiilor solicitate în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h), 
și să fi făcut obiectul unui control 
suplimentar privind respectarea Pilonului 
european al drepturilor sociale. Aceste 
investiții sunt eligibile numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului teritorial pentru o tranziție justă, 
sunt durabile și nu sporesc sau mențin 
dependența de combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 153
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2– paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Activitățile sprijinite trebuie să 
îndeplinească următoarele criterii:
- Contribuția activităților de creare a 
locurilor de muncă;
Contribuția la reducerea emisiilor de 
CO2;
Contribuția la siguranța aprovizionării 
(de exemplu, dacă este necesar să se 
înlocuiască puterea fazată întreruptă 
pentru electricitate);
Contribuția la economia circulară, 
calitatea aerului, reabilitarea siturilor, 
actualizarea competențelor și 
recalificarea lucrătorilor și/sau a 
persoanelor fizice care desfășoară 
activități independente.

Or. en

Justificare

Activitățile sprijinite ar trebui să contribuie, în același timp, la abordarea impactului social 
asupra regiunilor de tranziție și la sprijinirea proiectelor care oferă oportunități economice. 
Astfel va putea fi abordat impactul economic și social al tranziției prin crearea de 
oportunități de angajare în sectorul energetic. Mecanismul trebuie să fie de așa natură încât, 
de exemplu, în cazul închiderii unei centrale electrice pe bază de cărbune, acesta să 
garanteze siguranța aprovizionării în regiune. Acest lucru este valabil în special în regiunile 
în care au fost identificate riscuri în ceea ce privește siguranța aprovizionării, care ar putea 
amenința transformarea lor economică.

Amendamentul 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Justificare

Energia nucleară — pe lângă tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile — 
joacă un rol esențial în decarbonizarea sectorului energetic, prin urmare, nu ar trebui 
exclusă din sprijin.

Amendamentul 156
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(a) dezafectarea, construirea sau 
extinderea duratei de viață a centralelor 
nucleare sau orice altă formă de investiții 
în acestea, precum și gestionarea sau 
depozitarea deșeurilor nucleare;

Or. en

Amendamentul 157
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activități industriale care au ca 
rezultat produse finite sau moduri de 
utilizare a acestora incompatibile cu 
obiectivul neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon

Or. en
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Justificare

în conformitate cu abordarea propusă de raportori exprimată în proiectul de aviz

Amendamentul 158
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Nu se acordă finanțare din partea 
Uniunii pentru activități legate de 
programarea unei noi extracții de 
combustibili fosili sau a unei noi producții 
de turbă, inclusiv activități legate de 
redeschiderea instalațiilor de extracție 
dezafectate temporar din regiunea NUTS 
2 în care se înscrie teritoriul în cauză, pe 
durata programului.

Or. en

Amendamentul 159
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Amendamentul 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 161
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Justificare

Societățile nu ar trebui să fie excluse a priori din domeniul de aplicare al regulamentului, în 
special având în vedere criza COVID-19 și recesiunea mondială care va rezulta în urma 
pandemiei.

Amendamentul 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) întreprinderile în dificultate, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei16, cu excepția celor care ar putea 
primi sprijin din partea JTF pentru 
investiții verzi, noi tehnologii și 
infrastructuri care ar putea contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, la eficiența energetică și/sau la 
producția de energie din surse 
regenerabile;

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

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

Or. en

Amendamentul 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția:
(i) înlocuirea sistemelor de încălzire pe 
bază de cărbune cu sisteme de încălzire pe 
bază de gaz și cu alte alternative de 
tranziție în scopul atenuării schimbărilor 
climatice;
(ii) investiții în rețele de distribuție și de 
transport ale gazelor naturale care 
înlocuiesc cărbunele;
(iii) investiții legate de vehicule 
nepoluante, astfel cum sunt definite în 
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului reformată;

Or. en

Amendamentul 165
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate în mod direct sau 
indirect de producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea sau arderea 
combustibililor fosili; sau alți combustibili 
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al căror impact net pozitiv asupra climei 
nu a fost demonstrat în mod suficient și 
științific la momentul solicitării finanțării.

Or. en

Amendamentul 166
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
investițiilor legate de distribuția sau 
arderea gazelor naturale pentru o 
perioadă de tranziție;

Or. en

Amendamentul 167
Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
cazului în care investiția poate reduce 
rapid și cu foarte mare probabilitate 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
activități;

Or. sv

Amendamentul 168
Andor Deli
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 170
Paolo Borchia

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 171
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În sectorul de producție, se poate obține o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin înlocuirea combustibililor fosili solizi cu gaze naturale.

Amendamentul 172
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proiectele care sunt incompatibile 
cu îndeplinirea obiectivelor climatice

Or. en

Justificare

În conformitate cu acordul parțial privind Invest EU 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_RO.html articolul 7 
alineatul (3)

Amendamentul 173
Paolo Borchia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții legate de arderea 
combustibililor fără o pondere a energiei 
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din surse regenerabile

Or. en

Amendamentul 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5 litera (d) și 
după aprobarea de către Comisie, FTJ 
susține investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea gazului natural în condițiile 
cumulative următoare:
- Investițiile vizează modernizarea și/sau 
înlocuirea infrastructurilor existente cu 
emisii mai mari de dioxid de carbon;
Infrastructurile care beneficiază de 
sprijin acționează în sinergie cu 
capacitatea de producție de energie din 
surse regenerabile și de alte energii 
neutre din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon.
Derogarea se utilizează și se acordă 
numai în scopul perioadei de tranziție 
până în 2050.

Or. en

Justificare

To ensure the security of supply we need more investments for smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease the emissions in transport sector we have to switch both passenger and freight 
transport into e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent 
from electricity production we need a security of energy supply.

Amendamentul 175
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Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile care au primit fonduri de la 
alte entități înainte de a beneficia de 
fonduri din partea FTJ comunică 
Comisiei informațiile privind originea și 
suma respectivelor fonduri.

Or. en

Amendamentul 176
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 177
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1– paragraful 1

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

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

Or. en

Amendamentul 178
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 179
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă 
identificarea teritoriilor celor mai afectate 
de procesul de tranziție, cuprinsă în planul 

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

teritorial pertinent pentru o tranziție justă, 
este justificată în mod corespunzător, iar 
planul respectiv este în concordanță cu 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 180
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 181
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente 
regionale, locale sau de la alt nivel ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
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nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate 
în cea mai mare măsură pe baza 
impactului economic și social al tranziției, 
în special în ceea ce privește pierderile 
estimate de locuri de muncă în domeniul 
producției și al utilizării combustibililor 
fosili și necesitățile de transformare a 
proceselor de producție ale instalațiilor 
industriale cu cele mai mari emisii de gaze 
cu efect de seră.

afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile cel mai 
năpăstuite judecând după impactul 
economic și social al tranziției, în special 
după pierderile estimate de locuri de 
muncă în domeniul producției și al 
utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră. În egală măsură, planurile teritoriale 
ar trebui să țină seama de rata șomajului, 
în special în rândul tinerilor, în teritoriile 
afectate, și de alte provocări demografice, 
cum ar fi depopularea.

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

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

Or. es

Amendamentul 182
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
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afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

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

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

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

Or. en

Amendamentul 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, inclusiv autoritățile de 
la nivel local și regional, unul sau mai 
multe planuri teritoriale pentru o tranziție 
justă care acoperă unul sau mai multe 
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nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

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

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

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

Or. en

Amendamentul 184
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 

1. Statele membre întocmesc, cu 
respectarea deplină a principiului 
parteneriatului, împreună cu autoritățile 
competente ale teritoriilor vizate, precum 
și cu actorii de la nivel local, unul sau mai 
multe planuri teritoriale pentru o tranziție 
justă care acoperă unul sau mai multe 
teritorii afectate corespunzătoare nivelului 
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NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

3 al nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17 sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură de impactul pentru 
economie, piața muncii și societate al 
tranziției, în special în ceea ce privește 
pierderile estimate de locuri de muncă în 
domeniul producției și al utilizării 
combustibililor fosili și necesitățile de 
transformare a proceselor de producție ale 
instalațiilor industriale cu cele mai mari 
emisii de gaze cu efect de seră.

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

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

Or. en

Amendamentul 185
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
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al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 
economic și social al tranziției, în special 
în ceea ce privește pierderile estimate de 
locuri de muncă în domeniul producției și 
al utilizării combustibililor fosili și 
necesitățile de transformare a proceselor de 
producție ale instalațiilor industriale cu 
cele mai mari emisii de gaze cu efect de 
seră.

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

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

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

Or. en

Amendamentul 186
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, 
împreună cu autoritățile competente ale 
teritoriilor vizate, unul sau mai multe 
planuri teritoriale pentru o tranziție justă 
care acoperă unul sau mai multe teritorii 
afectate corespunzătoare nivelului 3 al 
nomenclatorului comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivel 
NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al 
Comisiei17sau părți ale acestora, în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în 
cea mai mare măsură pe baza impactului 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 188
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a procesului de tranziție 
la nivel național către o economie neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050, 
care să includă o dată clară pentru 
eliminarea tuturor combustibililor fosili și 
o dată anterioară anului 2030 pentru 
eliminarea cărbunelui, precum și un 
calendar precis, care să prevadă obiective 
intermediare pentru 2030 în vederea 
parcurgerii etapelor principale ale 
tranziției, în concordanță cu cea mai 
recentă versiune a Planului național privind 
energia și clima („PNEC”) și necesitatea 
de a decarboniza în întregime 
transporturile;

Or. en
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Amendamentul 189
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 190
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 191
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă ar trebui să fie aprobate doar dacă includ un 
angajament clar față de obiectivul de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050 și de a-și atinge obiectivele de reducere până în 2030, după cum 
a subliniat Consiliul European la 12 decembrie 2019.

Amendamentul 192
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 193
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 

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

asupra pieței muncii, impactul economic 
și de mediu, precum și beneficiile 
aferente, în special din punctul de vedere 
al sănătății și al stării de bine, ale 
tranziției către o economie bazată în 
totalitate pe resurse regenerabile, cu un 
grad ridicat de eficiență a utilizării 
resurselor și a energiei, circulară și neutră 
din punct de vedere climatic, identificând 
numărul potențial de locuri de muncă 
afectate și de locuri de muncă pierdute, 
precum și capacitatea de creare de noi 
locuri de muncă, precum și alte 
consecințe pe plan social, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 în ceea ce privește 
tranziția către zero emisii nete sau 
încetarea activităților cu emisii ridicate de 
gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 194
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, identificând numărul potențial de 
întreprinderi și de locuri de muncă afectate 
și de locuri de muncă pierdute, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de transformarea 
sau încetarea activităților cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră în aceste teritorii, 
precum și modalități de ajutare a 
întreprinderilor ale căror activități vor 
înceta ca urmare a acestei tranziții pentru 
a se reprofila sau a-și redirecționa 
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activitatea;

Or. ro

Amendamentul 195
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

muncă afectate și de locuri de muncă 
pierdute, densitatea populației, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare și coeziune 
teritorială care trebuie atinse până în 2030 
legate de transformarea sau încetarea 
activităților cu emisii ridicate de gaze cu 
efect de seră în aceste teritorii;

Or. es

Amendamentul 197
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 198
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de 
tranziție cu care se confruntă teritoriile cele 
mai afectate, inclusiv impactul social, 

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

economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic în 2050, identificând numărul 
potențial de locuri de muncă afectate și de 
locuri de muncă pierdute, nevoile și 
obiectivele de dezvoltare care trebuie 
atinse până în 2030 legate de transformarea 
sau încetarea activităților cu emisii ridicate 
de gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

Or. en

Amendamentul 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, împreună cu proiectarea unei 
mobilități sustenabile și a unor planuri de 
energie ecologică accesibile și la prețuri 
moderate în teritoriile cel mai afectate de 
tranziție;

Or. es

Amendamentul 200
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față impactului social, 
economic și de mediu al tranziției către o 

(d) o descriere a contribuției 
preconizate a sprijinului acordat de FTJ 
pentru a face față provocărilor și 
perspectivelor pe care le prezintă pentru 
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economie neutră din punct de vedere 
climatic;

societate, piața muncii, economie și mediu 
tranziția către o economie bazată în 
totalitate pe energia din surse 
regenerabile, cu un grad ridicat de 
eficiență a utilizării resurselor și a 
energiei, circulară și neutră din punct de 
vedere climatic, însoțită de o listă detaliată 
a acțiunilor prevăzute;

Or. en

Amendamentul 201
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 202
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte 
strategii și planuri naționale, regionale sau 
teritoriale, precum și cu strategiile conexe 
ale Uniunii (Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale) și 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite;

Or. en
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Amendamentul 203
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o listă detaliată a diferiților 
parteneri și părți interesate consultate 
care îi reprezintă pe cetățenii care 
locuiesc în teritoriile în cauză, în special 
pe lucrători;

Or. en

Amendamentul 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 205
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Amendamentul 206
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 207
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ib (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera j – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 210
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
se realizează cu implicarea partenerilor 
relevanți în conformitate cu articolul [6] 
din Regulamentul (UE) [noul RDC]. Se va 
acorda o atenție deosebită consultărilor 
comunității locale din teritoriul afectat, 
planul teritorial pentru o tranziție justă 
specificând în mod clar modalitățile și 
rezultatele acestor consultări, precum și 
în ce măsură aceste rezultate sunt incluse 
în plan.

Or. en

Justificare

Justificare: Pentru a garanta principiile proximității și dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității, este esențial ca locuitorii să participe la consultări, deoarece 
această comunitate este afectată în mod negativ de tranziție și ar trebui să beneficieze de 
rezultatele tranziției.

Amendamentul 211
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 212
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 213
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4– paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă sunt stabilite în toate limbile oficiale 
și regionale ale statelor membre. Comisia 
și statele membre garantează posibilitatea 
de a utiliza toate limbile Uniunii în 
elaborarea planurilor teritoriale pentru o 
tranziție echitabilă.

Or. en

Amendamentul 215
Andor Deli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform propunerii, indicatorii de realizare se stabilesc cu obiective de etape pentru 2024 și 
2029. Dacă unul sau mai multe obiective de etape nu ajung la cel puțin 65 %, grantul din 
partea FTJ va fi redus. Întrebarea este dacă vor fi rezultate măsurabile în 2024.
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Amendamentul 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Bune practici și lecții învățate

Comisia și statele membre garantează 
schimbul de bune practici între regiunile 
NUTS 3 sau coalițiile formate între două 
și șase dintre ele.
Comisia și statele membre garantează, de 
asemenea, partajarea lecțiilor învățate, 
atât pozitive, cât și negative, din punerea 
în aplicare a planurilor teritoriale pentru 
o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
9 În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 

programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai 
mulți indicatori de realizare sau de 

rezultat pentru resursele FTJ nu a fost 
atinsă în proporție de cel puțin [65]%, 

aceasta poate efectua corecții financiare 
în temeiul articolului [98] din 

Regulamentul (UE) [noul RDC], prin 
reducerea sprijinului din partea FTJ către 

prioritatea în cauză proporțional cu 
realizările.

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

Or. en

Amendamentul 218
Paolo Borchia

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin 65 %, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările. Cu toate 
acestea, în cazul în care nu se atinge cel 
puțin 65 % din obiectivul stabilit pentru 
un indicator de realizare sau de rezultat, 
sprijinul din partea FTJ nu se reduce 
dacă performanța globală este 
considerată satisfăcătoare în sensul 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care, pe baza examinării 
raportului final privind performanța 
programului, Comisia ajunge la concluzia 
că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți 
indicatori de realizare sau de rezultat 
pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în 
proporție de cel puțin 60 %, aceasta poate 
efectua corecții financiare în temeiul 
articolului [98] din Regulamentul (UE) 
[noul RDC], prin reducerea sprijinului din 
partea FTJ către prioritatea în cauză 
proporțional cu realizările.

Or. en

Amendamentul 220
Paolo Borchia

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 221
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Evaluare generală

Bazându-se pe informațiile furnizate de 
regiunile NUTS 3 și de coalițiile formate 
între două și șase din ele, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă.
Comisia ia, de asemenea, în considerare 
rapoartele referitoare la FTJ elaborate de 
Parlament.
Înainte de 31 decembrie 2024, Comisia 
prezintă o evaluare globală a FTJ și a 
punerii în aplicare a planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă pe întreg teritoriul 
Uniunii, cu scopul de a introduce posibile 
modificări la regulamentul actual, ținând 
seama de bunele practici, de rapoartele 
referitoare la FTJ elaborate de Parlament 
și de experiența regiunilor care au pus în 
aplicare planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 222
Andor Deli

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 223
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) rata șomajului, mai ales a 
șomajului în rândul tinerilor.

Or. es

Amendamentul 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul va (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) problemele demografice cu care se 
confruntă teritoriile afectate, de pildă, 
depopularea.

Or. es

Amendamentul 226
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) alocările care rezultă din aplicarea 
literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura 
că niciun stat membru nu primește o sumă 
care depășește 3 miliarde EUR. Sumele 
care depășesc 3 miliarde EUR pentru 
fiecare stat membru sunt redistribuite în 
mod proporțional cu alocările tuturor 
celorlalte state membre. Cotele statelor 
membre sunt recalculate în consecință;

Or. en

Amendamentul 227
Andor Deli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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


