
 
Un fond de 17,5 miliarde EUR va asigura că nimeni
nu va fi lăsat în urmă pe drumul către economia
verde
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• Accent pe regiunile cel mai puțin dezvoltate, regiunile ultraperiferice și insule

• Pentru a beneficia de sprijin financiar este necesar angajamentul de a atinge neutralitatea
climatică (zero emisii nete de gaze cu efect de seră) până în 2050

• Investițiile legate de incinerarea deșeurilor și combustibilii fosili nu pot beneficia de granturi

• Un „mecanism de recompensare ecologică” pentru statele membre care iau măsuri cel mai
rapid

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

1 I 4



Fondul pentru o tranziție justă va ajuta țările Uniunii să răspundă la impactul social și
economic al tranziției către neutralitatea climatică.
 
Pachetul cuprinde 7,5 miliarde EUR din cadrul financiar multianual 2021-2027 și 10 miliarde
EUR din Instrumentul de redresare al Uniunii. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să pună
accentul pe diversificarea economică, reconversia profesională sau crearea de locuri de muncă,
ori trebuie să contribuie la tranziția spre o economie europeană sustenabilă, neutră din punct de
vedere climatic și circulară.
 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF) va finanța sprijinul pentru căutarea de locuri de muncă,
perfecționarea și  recalificarea profesională,  precum și  includerea activă a lucrătorilor  și  a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în contextul în care economia Europei se
îndreaptă într-o direcție neutră climatic. Fondul va sprijini și microîntreprinderile, incubatoarele
de afaceri,  universitățile  și  institutele  publice  de  cercetare,  precum și  investițiile  în  noile
tehnologii  energetice,  eficiența  energetică  și  mobilitatea  locală  durabilă.
 
Incinerarea deșeurilor  nu va beneficia de sprijin  prin JTF.  Nu vor  beneficia de sprijin  nici
dezafectarea sau construirea de centrale nucleare, activitățile legate de produsele din tutun și
investițiile legate de combustibilii fosili.
 

Fondul  va sprijini țările UE să atenueze impactul social și economic al tranziției către neutralitatea climatică ©Bilanol/AdobeStock
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro


Statele membre trebuie să redacteze planuri pentru o tranziție justă. În acestea, trebuie să
identifice regiunile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți și care sunt afectate cel mai
mult de tranziție. Statele trebuie să concentreze în aceste regiuni resursele pe care le primesc
din JTF. Trebuie să se acorde o atenție deosebită caracterului specific al insulelor, zonelor
insulare și regiunilor ultraperiferice.
 
La inițiativa Parlamentului, va fi introdus un „mecanism de recompensare ecologică”, dacă
resursele fondului vor fi majorate după 31 decembrie 2024. Aceste resurse suplimentare vor
putea fi distribuite între statele membre, iar cele care reușesc să reducă emisiile industriale de
gaze cu efect de seră vor primi mai multe fonduri.
 
Alte aspecte esențiale ale regulamentului
 
- Statele membre vor avea acces deplin la JTF doar dacă adoptă angajamente la nivel național
de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Înainte de a adopta acest obiectiv, statele
membre vor putea primi doar 50% din suma care le-a fost alocată;
 
- Companiile care au dificultăți financiare pot beneficia de sprijin, cu respectarea normelor
temporare ale Uniunii privind ajutoarele de stat instituite pentru circumstanțe excepționale;
 
- Resurse din alte fonduri de coeziune pot fi transferate voluntar;
 
-  Proporția  investițiilor  care  pot  fi  acoperite  prin  finanțarea  Uniunii  (cofinanțare)  este  de
maximum 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile de tranziție și 50%
pentru regiunile mai dezvoltate.
 
Textul a fost adoptat marți cu 615 voturi pentru, 35 împotrivă și 46 abțineri.
 
Citat 
 
Raportorul  Manolis  KEFALOGIANNIS  (PPE,  Grecia)  a  declarat:  „Parlamentul  European
transmite un semnal politic puternic: trebuie abordat impactul social, economic și de mediu al
tranziției energetice în regiunile cele mai afectate. Ne îndreptăm către o nouă eră verde pentru
Europa, fără a lăsa pe nimeni în urmă.”
 
Următoarele etape
 
După ce Consiliul aprobă în mod oficial acordul, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de
la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 
Context
 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF) este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă,
un instrument-cheie pentru sprijinirea regiunilor,  a industriilor  și  a lucrătorilor  care se vor
confrunta cu cele mai mari provocări legate de punerea în aplicare a Pactului verde european.
Legiuitorii au ajuns la un acord politic provizoriu referitor la JTF pe 9 decembrie 2020.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_39


Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (18.5.2021)
Alocarea fondurilor din Fondul pentru o tranziție justă per stat membru și metoda de alocare
(EN)
Comunicat de presă în urma acordului interinstituțional (9.12.2020) (EN)
Comunicat de presă privind o nouă facilitate de împrumut pentru sectorul public (26.4.2021)
(EN)
EP Research: Fondul pentru o tranziție justă (EN)
Fișă de procedură
Comisia pentru dezvoltare regională
Materiale foto, video şi audio gratuite

Márcia BIZZOTTO
Press Officer

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 487 89 28 74
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
@EP_Regional

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
redactia-RO@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210426IPR02832/deal-reached-on-programme-to-help-regions-most-hit-by-climate-neutral-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210426IPR02832/deal-reached-on-programme-to-help-regions-most-hit-by-climate-neutral-transition
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690602/EPRS_ATA(2021)690602_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=just%20transition%20fund&
https://twitter.com/EP_Regional

