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Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom 
jikkumpensaw parzjalment, skont ir-regoli 
tal-għajnuna mill-Istat, ċerti 
installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi 
li ġew iddeterminati li huma esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-
ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-
prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-
deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati 
mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi 
jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni 
dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment 
tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet 
għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari 
dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament 
mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi 
rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-
riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul 
mill-irkant għandu jintuża wkoll għal 
azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi 
vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-
impatti tal-klima. L-ammont ta' 
finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se 
jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-
kwalità tal-kontributi maħsuba 

(9) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jikkumpensaw 
parzjalment, permezz ta' sistema 
ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni, ċerti 
installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi 
li ġew iddeterminati li huma esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-
ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-
prezzijiet tal-elettriku. Il-finanzjament 
mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi 
rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-
riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul 
mill-irkant għandu jintuża wkoll għal 
azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi 
vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-
impatti tat-tibdil fil-klima. L-ammont ta' 
finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se 
jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-
kwalità tal-INDCs proposti, il-pjanijiet ta' 
investiment sussegwenti u l-proċessi ta' 
ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-
Istati Membri għandhom jindirizzaw ukoll 
l-aspetti soċjali tad-dekarbonizzazzjoni 
tal-ekonomiji tagħhom u jużaw id-dħul 
mill-irkantar għall-promozzjoni tal-
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determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) 
proposti, il-pjanijiet ta' investiment 
sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-
adattament nazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom jużaw id-dħul mill-irkantar 
għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet 
u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati 
mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' 
dekarbonizzazzjoni.

formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-
ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-
impjiegi f'ekonomija ta' 
dekarbonizzazzjoni. Għandu jkun 
possibbli li l-Istati Membri jżidu mal-
kumpens mogħti permezz tas-sistema 
ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni. Tali 
miżuri finanzjarji m'għandhomx ikunu 
iktar minn 100 % tal-ispejjeż, u 
m'għandhomx ikunu affettwati bir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat jew il-Patt 
Stabbiltà u Tkabbir.

Or. en
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(da) fil-paragrafu 6, jiddaħħal 
subparagrafu ġdid:
"L-Istati Membri jistgħu jadottaw ukoll 
miżuri finanzjarji nazzjonali li 
jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li 
huma esposti għal riskju ġenwin ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li 
huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li 
jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, 
b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe effett 
fuq is-suq intern. Ir-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat u l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 
m'għandhomx japplikaw għal miżuri 
finanzjarji bħal dawn. Meta dawk il-
miżuri nazzjonali, jiġu kkombinati mal-
appoġġ imsemmi fl-ewwel subparagfrafu, 
huma m'għandshomx ikunu iktar minn 
100 % tal-ispejjeż."
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