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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Programm, li jimmira li jikseb l-

għanijiet u l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-

leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 

mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-

ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa, 

jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-

tranżizzjoni lejn ekonomija nadifa, 

ċirkolari, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, 

b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 

reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-

protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità, jew permezz ta' interventi 

diretti jew bl-appoġġ tal-integrazzjoni ta' 

dawk l-għanijiet f'politiki oħra. 

(3) Il-Programm, li jimmira li jikseb l-

għanijiet u l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-

leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 

mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-

ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa, 

jenħtieġ li jikkontribwixxi, fi ħdan il-qafas 

ta' tranżizzjoni ġusta, għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'ebda emissjonijiet u 

reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-

protezzjoni u t-titjib tal-ambjent u s-saħħa, 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità, inkluż permezz tal-appoġġ 

tan-netwerk Natura 2000, tal-ġestjoni 

effettiva u tal-indirizzar tad-degradazzjoni 

tal-ekosistemi, jew permezz ta' interventi 

diretti jew bl-appoġġ tal-integrazzjoni ta' 

dawk l-għanijiet f'politiki oħra. It-

tranżizzjoni ġusta jenħtieġ li tinkiseb 

permezz ta' konsultazzjoni u djalogu mas-

sħab soċjali u mar-reġjuni u l-

komunitajiet affettwati. Jenħtieġ ukoll li 

dawn jiġu inklużi safejn huwa possibbli 

fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-

proġetti. 

Or. en 
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1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-

klima, inkluż permezz tat-tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa, għall-protezzjoni u t-titjib 

tal-kwalità tal-ambjent u biex jieqaf u 

jitreġġa' lura t-telf tal-bijodiversità, u 

b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp 

sostenibbli. 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi, fi ħdan il-qafas 

ta' tranżizzjoni ġusta, għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'ebda emissjonijiet u 

reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-

protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità u d-degradazzjoni tal-

ekosistemi, u b'hekk jikkontribwixxi għall-

iżvilupp sostenibbli. 
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 1a. Il-Programm għandu jiġi 

implimentat fi ħdan il-qafas ta' 

tranżizzjoni ġusta, fejn il-komunitajiet u t-

territorji affettwati jiġu inklużi fl-iżvilupp 

u fl-implimentazzjoni tal-proġetti, b'mod 

partikolari permezz ta' konsultazzjonijiet 

u djalogu. 

Or. en 

 

 


