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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 Dan l-abbozz ta' opinjoni jwieġeb għall-proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni Ewropea ta' 
Jannar 2020 li jiġi stabbilit Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, li jappoġġa lit-territorji u lill-
komunitajiet fit-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-UE ċirkolari u newtrali għall-klima sal-2050, 
b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi.

Il-bdiewa jinsabu fuq quddiem nett, meta niġu għat-tibdil fil-klima u għalhekk huma fost il-
partijiet ikkonċernati ewlenin fl-ilħiq ta' dan l-objettiv.

L-opinjoni tafferma mill-ġdid li l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jrid jopera bħala għodda 
addizzjonali fir-rigward ta' riżorsi ġodda ta' finanzjament. Il-fondi ewlenin kollha tal-QFP, 
inkluża l-PAK, iridu jinkorporaw il-kunsiderazzjonijiet klimatiċi fit-teħid tad-deċiżjonijiet bil-
għan li jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija, li għaliha huwa meħtieġ 
finanzjament adegwat. Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jikkumplementa u mhux 
jagħmel ħsara lill-azzjoni tal-politiki fit-tul l-oħra tal-UE.

Huwa essenzjali li jiġu kondiviżi l-isforzi biex jintlaħaq l-għan komuni ta' ekonomija newtrali 
għall-klima u, bħala tali, l-aċċess għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jkun 
kundizzjonali għall-aċċettazzjoni ta' objettiv nazzjonali tan-newtralità klimatika sal-2050, kif 
ukoll tal-miri intermedji għall-2030.

L-opinjoni tissottolinja li għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-territorji milquta b'mod 
partikolari li huma żoni rurali jew periferiċi, li qed jiffaċċjaw sfidi soċjali u ekonomiċi li diġà 
huma aktar profondi u li jkomplu jnaqqsu l-kapaċità tagħhom li jwieġbu għall-isfidi tal-
proċess ta' tranżizzjoni. Dawn ir-reġjuni jista' jkollhom ukoll rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
investimenti fl-enerġija rinnovabbli, inklużi ż-żoni li jmissu ma' dawk it-territorji.

Huma meħtieġa politiki u strateġiji inklużivi biex jiġi evitat li l-inugwaljanzi jiġu aggravati 
fil-proċess ta' tranżizzjoni u biex jiġi żgurat l-appoġġ soċjali meħtieġ għall-komunitajiet. 
Bħala tali, qed jiġu proposti xi attivitajiet eliġibbli ġodda ta' natura soċjali, kif ukoll approċċ 
minn isfel għal fuq tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-qafas regolatorju li jirregola l-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027, fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-impenji 

(1) Il-qafas regolatorju li jirregola l-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027, fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-impenji 
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tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti billi jikkonċentra l-
finanzjament tal-Unjoni fuq objettivi 
ekoloġiċi. Dan ir-Regolament jimplimenta 
waħda mill-prijoritajiet stipulati fil-
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew ("il-Patt Ekoloġiku Ewropew")11 
u huwa parti mill-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli12 li jipprovdi 
finanzjament iddedikat taħt il-Mekkaniżmu 
ta' Tranżizzjoni Ġusta fil-kuntest tal-
politika ta' koeżjoni biex jiġu indirizzati l-
ispejjeż ekonomiċi u soċjali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ekoloġika u newtrali għall-
klima, fejn kwalunkwe bilanċ tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra jiġi 
kkumpensat minn assorbimenti 
ekwivalenti.

tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi 
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti billi l-finanzjament tal-
Unjoni jiġi kkonċentrat fuq objettivi 
ekoloġiċi u fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-karbonju, kif ukoll fuq il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Dan ir-
Regolament jimplimenta waħda mill-
prijoritajiet stipulati fil-Komunikazzjoni 
dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew ("il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew")11 u huwa parti mill-
Pjan ta' Investiment għal Ewropa 
Sostenibbli12 li jipprovdi finanzjament 
iddedikat taħt il-Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta fil-kuntest tal-politika 
ta' koeżjoni biex jiġu indirizzati l-ispejjeż 
ekonomiċi u soċjali tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
lejn ekonomija ċirkolari, fejn kwalunkwe 
bilanċ tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
jiġi kkumpensat minn assorbimenti 
ekwivalenti. Barra minn hekk, il-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġust (JTF) iqis l-impatt 
mingħajr preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jeħtiġilhom iqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
tagħha sa mill-bidu nett, u jużaw l-
istrumenti kollha possibbli biex itaffu l-
konsegwenzi negattivi. Il-baġit tal-Unjoni 
għandu rwol importanti f'dan ir-rigward.

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun ġusta, inklżiva, imsejsa fuq ix-xjenza 
u soċjalment aċċettabbli għal kulħadd. 
Għalhekk, kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati 
Membri, flimkien mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u l-partijiet 
ikkonċernati, jeħtiġilhom iqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
tagħha sa mill-bidu nett, u jużaw l-
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istrumenti kollha possibbli biex itaffu l-
konsegwenzi negattivi antiċipati, u b'hekk 
jirrispettaw il-prinċipju "tagħmilx ħsara" 
fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-baġit tal-
Unjoni għandu rwol importanti f'dan ir-
rigward.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-prinċipju tal-integrazzjoni tat-
tibdil fil-klima fil-programmi kollha tal-
Unjoni huwa essenzjali biex sal-2050 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Jenħtieġ li l-fondi ewlenin kollha 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), 
inkluża l-politika agrikola komuni (PAK), 
jinkorporaw kunsiderazzjonijiet dwar il-
klima fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
u jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. Huwa 
biss b'riżorsi baġitarji adegwati li dawk il-
programmi jistgħu jkunu effettivi biex 
jiżguraw tranżizzjoni ekwa u ġusta għal 
kulħadd. Jenħtieġ għalhekk li l-QFP 
għall-2021-2027 jipprovdi qafas 
finanzjarju b'saħħtu u ambizzjuż sabiex 
jissodisfa b'mod effettiv dik l-ambizzjoni u 
jenħtieġ li jalloka finanzjament ġdid 
sabiex il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 
(JTF) ikun jista' jopera bħala għodda 
addizzjonali għall-azzjoni dwar il-klima, li 
tikkumplementa u mhux tagħmel ħsara 
lill-azzjoni u lill-impatt ta' politiki oħra 
fit-tul tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-
istabbiliment tal-JTF ma jimplikax 
tnaqqis tar-riżorsi allokati lill-fondi l-oħra 
tal-QFP, b'mod partikolari l-PAK jew il-
politika ta' koeżjoni.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, il-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jikkomplementa l-azzjonijiet l-oħra skont 
il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 
għall-perjodu mill-2021 sal-2027. Dan 
jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati l-konsegwenzi soċjali u 
ekonomiċi ta' tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika tal-Unjoni billi 
jgħaqqad flimkien l-infiq tal-baġit tal-
Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi ma' dawk 
soċjali fil-livell reġjonali.

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, il-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jikkomplementa l-azzjonijiet l-oħra skont 
il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 
għall-perjodu mill-2021 sal-2027. Jenħtieġ 
li l-Unjoni takkumpanja u tappoġġa lir-
reġjuni u lill-persuni li jgħixu fihom fit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, fl-
istabbiliment ta' bilanċ bejn il-ħtiġijiet, 
bħall-impjieg, l-indipendenza enerġetika 
jew is-sigurtà tal-ikel, u l-għan tal-Unjoni 
tan-newtralità klimatika billi jgħaqqad 
flimkien l-infiq tal-baġit tal-Unjoni fuq l-
objettivi klimatiċi, dawk tal-koeżjoni u 
dawk soċjali fil-livelli rilevanti kollha. 
F'dak ir-rigward, il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti u l-biedja u s-setturi relatati 
għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-
PAK futura.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (ust 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta' koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jtaffi l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni 
klimatika billi jappoġġa l-aktar territorji 
affettwati u l-aktar ħaddiema kkonċernati. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jeħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati mill-
JTF jikkontribwixxu direttament biex itaffu 

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (ust 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta' koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jtaffi l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni 
klimatika billi jappoġġa l-aktar territorji 
affettwati u l-aktar ħaddiema kkonċernati. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jenħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati 
mill-JTF jikkontribwixxu direttament biex 
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l-impatt tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw 
id-diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni 
tal-ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi. 
Dan huwa rifless fl-għan speċifiku tal-JTF, 
li huwa stabbilit fl-istess livell u elenkat 
flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni billi 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni, is-
sostenibbiltà, u l-modernizzazzjoni u r-
rikonverżjoni tal-ekonomija lokali, billi 
jidentifikaw u jisfruttaw riżorsi 
alternattivi fil-livell lokali, u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi minn fuq l-
impjiegi. Jenħtieġ li l-JTF jikkontribwixxi 
għall-prevenzjoni tad-degradazzjoni 
ambjentali. Il-miżuri appoġġati mill-JTF 
jenħtieġ li jikkontrobattu d-depopolazzjoni 
tar-reġjuni fil-proċess tat-tranżizzjoni tal-
enerġija. Dan huwa rifless fl-għan 
speċifiku tal-JTF, li huwa stabbilit fl-istess 
livell u elenkat flimkien mal-objettivi tal-
politika stipulati fl-Artikolu [4] tar-
Regolament UE [RDK ġdid].

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-impenn rigward l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-ambizzjoni akbar tal-
Unjoni kif propost fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-JTF jenħtieġ li jipprovdi 
kontribut ewlieni biex l-azzjonijiet 
klimatiċi jiġu integrati. Ir-riżorsi mill-
pakkett proprju tal-JTF huma addizzjonali 
u jiżdiedu mal-investimenti li huma 
meħtieġa biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 
25 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni li 
tikkontribwixxi għall-objettivi dwar il-
klima. Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-
FSE+ se jikkontribwixxu kompletament 
biex tintlaħaq din il-mira.

(6) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-impenn rigward l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-ambizzjoni akbar tal-
Unjoni kif propost fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u r-Regolament (UE).../... (il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima), biex 
jinħolqu opportunitajiet għal kontinent 
aktar prosperu u inklużiv kif ukoll aktar 
f'saħħtu u ekoloġiku, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi kontribut ewlieni biex l-
azzjonijiet klimatiċi jiġu integrati u biex 
tkun tista' sseħħ it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija bbażata fuq sorsi rinnovabbli, 
li tkun effiċjenti mil-lat ta' riżorsi u ta' 
enerġija kif ukoll newtrali għall-klima 
sal-2050. Ir-riżorsi mill-pakkett proprju tal-
JTF huma addizzjonali u jiżdiedu mal-
investimenti li huma meħtieġa biex 
tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tan-nefqa 
tal-baġit tal-Unjoni li tikkontribwixxi 
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għall-objettivi dwar il-klima. Ir-riżorsi 
ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+ jistgħu 
jikkontribwixxu kompletament biex 
tintlaħaq din il-mira.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) It-tranżizzjoni lejn ekonomija u 
soċjetà newtrali għall-klima u sostenibbli 
hija waħda mill-objettivi komuni l-aktar 
importanti tal-UE, fejn l-isforzi kondiviżi 
miin-naħa ta' kulħadd huma essenzjali 
biex dan jintlaħaq. Peress li l-JTF huwa 
parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
jenħtieġ li l-aċċess għall-JTF ikun soġġett 
għall-aċċettazzjoni ta' objettiv nazzjonali 
tan-newtralità klimatika sal-2050, kif 
ukoll tal-miri intermedji għall-2030.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jeħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
il-politika ta' koeżjoni.

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni u l-politika tal-
iżvilupp rurali tal-PAK, kif ukoll l-
investimenti nazzjonali u reġjonali u l-
kapital privat, u jenħtieġ li bl-ebda mod 
ma jieħdu post investimenti bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

Il-PAK hija l-politika li għandha tkun ta' appoġġ għall-produtturi agrikoli biex 
jittranżizzjonaw lejn prattiki aktar sostenibbli, u jitbiegħdu mid-dipendenza fuq il-fjuwils 
fossili. Barra minn hekk, l-aspetti soċjali u rurali bbażati fuq il-komunità tal-fondi tal-PAK 
għall-iżvilupp rurali, bħall-fondi ta' koeżjoni, għandhom jinżammu kif inhuma, u mhux 
jitnaqqsu, u l-JTF għandu jaħdem flimkien ma' dawk il-miżuri u b'żieda magħhom.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida 
għall-Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili jew minn attivitajiet industrijali 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra li 
se jiġu eliminati b'mod gradwali jew li 
għandhom bżonn jadattaw għal 
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u li 
ma għandhomx il-mezzi finanzjarji biex 
jagħmlu dan. Għaldaqstant il-JTF jeħtieġ li 
jkopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jeħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari tippreżenta 
sfida għall-Istati Membri kollha. Dan se 
jkun partikolarment eżiġenti fuq dawk l-
Istati Membri li jiddependu ħafna mill-
fjuwils fossili jew minn attivitajiet 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra li se jiġu eliminati b'mod 
gradwali jew li għandhom bżonn jadattaw 
għal tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika u li ma għandhomx il-mezzi 
finanzjarji biex jagħmlu dan. Għaldaqstant 
il-JTF jenħtieġ li jkopri l-Istati Membri 
kollha, iżda d-distribuzzjoni tal-mezzi 
finanzjarji tiegħu jenħtieġ li tirrifletti d-
dipendenza mill-attivitajiet industrijali li 
jinvolvu livell intensiv ta' gass u l-kapaċità 
tal-Istati Membri li jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġjata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista tal-investimenti 
tinkludi lil dawk li jappoġġaw lill-persuni, 
lill-komunitajiet u lill-ekonomiji lokali u li 
jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt li jkunu 
allinjati mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku 
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jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li jinsabu f'deklin, 
bħall-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq 
il-faħam, il-linjite, il-pit u x-shale 
bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, u sal-2050 iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika13, filwaqt li jinżammu 
u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali. Jenħtieġ li 
tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri jgħinu biex itaffu l-effetti 
sekondarji negattivi ta' tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
u jikkontribwixxu għaliha.

Ewropew u tal-Ftehim ta' Pariġi. Jenħtieġ 
li l-proġetti ffinanzjati jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija li tkun 
newtrali għall-klima u ċirkolari. Għas-
setturi li jinsabu f'deklin, bħall-produzzjoni 
tal-enerġija bbażata fuq il-faħam, il-linjite, 
il-pit u x-shale bituminuż jew fuq l-
attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils 
fossili solidi, l-appoġġ jenħtieġ li jkun 
marbut mat-tneħħija gradwali tal-attività u 
t-tnaqqis korrispondenti fil-livell tal-
impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni tas-
setturi b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet 
serra, jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, u sal-2050 iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika13 tal-UE, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. 
Jenħtieġ li jingħata appoġġ ukoll għall-
prattiki innovattivi fl-użu tal-art u l-
agrikoltura li jikkontribwixxu għat-
tnaqqis tal-marka tal-karbonju tas-settur 
u għall-attivitajiet ta' żvilupp rurali li 
jippromwovu d-diversifikazzjoni tal-
ekonomija lokali f'żoni rurali. Jenħtieġ li 
tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri isaħħu l-ħolqien ta' impjiegi 
ekoloġiċi u sostenibbli u jgħinu biex 
jittaffew l-effetti sekondarji negattivi tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050 u ċirkolari u 
jikkontribwixxu għaliha.

__________________ __________________
13 Kif stipulat fi "Pjaneta Nadifa għal 
kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul 
għal ekonomija għanja, moderna, 
kompetittiva u newtrali għall-klima", 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 

13 Kif stipulat fi "Pjaneta Nadifa għal 
kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul 
għal ekonomija għanja, moderna, 
kompetittiva u newtrali għall-klima", 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
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Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018)773 final).

Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018)773 final).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) It-tranżizzjoni mill-fjuwils fossili 
tista' tkun ta' sfida minħabba objettivi li xi 
kultant huma diverġenti. Dan jista' jkun 
il-każ għall-proġetti tal-idroenerġija li 
jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-istatus 
ekoloġiku tal-korpi tal-ilma, il-
konnettività tagħhom, il-popolazzjoni tal-
ħut u konsegwentement fuq il-
komunitajiet lokali u l-għajxien tagħhom. 
Il-JTF jenħtieġ li jiffinanzja biss 
soluzzjonijiet mingħajr dispjaċiri u li 
jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd, kemm 
għall-ambjent kif ukoll għall-klima. 
Jenħtieġ li dawn is-soluzzjonijiet ikunu 
spjegati fid-deskrizzjoni tal-proġett u, fejn 
ikun applikabbli, ikunu koperti mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta' proġett.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Bil-għan li t-tibdil fil-klima jiġi 
indirizzat b'mod determinat u tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, il-JTF 
jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 
bijoekonomija ċirkolari b'saħħitha biex 
issuq is-sostenibbiltà fis-settur agrikolu. 
Il-bijomassa prodotta b'mod sostenibbli u 
effiċjenti mis-settur agrikolu, dak tal-
forestrija u dak tal-baħar, li tagħti valur 
lill-fluss sekondarju u lill-bijoskart, tista' 
tikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jiġu 
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ssodisfati l-impenji klimatiċi tal-Unjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-iktar vulnerabbli għat-tranżizzjoni 
klimatika, jenħtieġ li l-JTF ikopri wkoll it-
titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema milquta, bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg, kif ukoll jipprovdi l-għajnuna fit-
tiftix ta' impjieg lil dawk li qed ifittxu 
impjieg u l-inklużjoni attiva tagħhom fis-
suq tax-xogħol.

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-aktar vulnerabbli għat-tranżizzjoni 
klimatika, il-JTF jenħtieġ li jkopri wkoll 
it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid, tal-
ħaddiema milquta, bi kwalifiki 
professjonali ġodda mmirati lejn setturi 
orjentati lejn il-futur, bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg, kif ukoll jipprovdi l-għajnuna fit-
tiftix ta' impjieg u konsulenza lil dawk li 
qed ifittxu impjieg, filwaqt li jiżgura l-
aċċess indaqs għall-gruppi kollha ta' nies 
mingħajr diskriminazzjoni, u l-inklużjoni 
attiva tagħhom fis-suq tax-xogħol.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f'kapital fiss jew f'assi immaterjali ta' 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b'hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta' kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta' impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 

(12) Sabiex jissaħħu d-diversifikazzjoni 
ekonomika, il-modernizzazzjoni u r-
rikonverżjoni tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-JTF jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ għall-investiment produttiv fl-
SMEs, filwaqt li jitqiesu attivitajiet 
sostenibbli u favur l-ambjent, kif definit 
fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, u li 
jikkontribwixxi għall-għan tal-Unjoni lejn 
ekonomija ċirkolari . Investiment 
produttiv jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala 
investiment f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
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għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jeħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE u, b'mod 
partikolari, l-appoġġ għal investimenti 
produttivi minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jeħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi, filwaqt li jitqiesu l-
attivitajiet sostenibbli u ta' favur l-
ambjent kif definit fil-liġi rilevanti tal-UE, 
jiġu appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa 
biex itaffu t-telf ta' impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 
għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jenħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex jiġu protetti l-integrità u l-
kondizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni tas-suq intern u l-politika ta' 
koeżjoni, l-appoġġ lill-impriżi li joperaw 
jeħtieġ li jkun konformi mar-regoli tal-
Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif 
stipulat fl-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE u, 
b'mod partikolari, l-appoġġ għal 
investimenti produttivi minn intrapriżi 
għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu limitati għal 
intrapriżi li jinsabu f'żoni nnominati bħala 
żoni megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) tat-TFUE.

__________________ __________________
14 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda 
d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).

14 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda 
d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huma meħtieġa politiki u strateġiji 
inklużivi biex jiġi evitat li jiġu aggravati l-
inugwaljanzi fi proċess ta' tranżizzjoni 
ġusta li jenħtieġ li jkun ta' benefiċċju għal 
kulħadd. Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-
koeżjoni soċjali tkun prinċipju ta' gwida 
għall-appoġġ taħt il-JTF, billi tiġi 
promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi, jiġu 
żgurati żoni rurali vibranti, jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-migranti, għall-
ħaddiem staġonali, għall-ħaddiema 
żgħażagħ u dawk ikbar fl-età u għall-
ħaddiema b'livell baxx ta' ħiliet u billi jiġi 
żgurat li ħadd ma jitħalla jaqa' lura. L-
evalwazzjonijiet urew l-importanza li, fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha 
tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi operattivi, jitqiesu l-objettivi 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod li jkun 
f'waqtu u konsistenti filwaqt li jiġi żgurat 
li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi biex tiġi 
promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà 
għall-ipprogrammar tar-riżorsi tal-JTF taħt 
il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir, jeħtieġ li jkun possibbli li jitħejja 
programm JTF awtonomu jew li jiġu 
pprogrammati riżorsi JTF fi prijorità 
speċifika waħda jew aktar fi programm 
appoġġat mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali ("FEŻR"), mill-Fond 
Soċjali Ewropew Plus ("FSE+") jew mill-

(13) Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà 
għall-ipprogrammar tar-riżorsi tal-JTF taħt 
il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir, jeħtieġ li jkun possibbli li jitħejja 
programm JTF awtonomu jew li jiġu 
pprogrammati riżorsi JTF fi prijorità 
speċifika waħda jew aktar fi programm 
appoġġat mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali ("FEŻR"), mill-Fond 
Soċjali Ewropew Plus ("FSE+") jew mill-
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Fond ta' Koeżjoni. Skont l-Artikolu 21a 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid], ir-
riżorsi tal-JTF għandhom jissaħħu 
b'finanzjament komplementari mill-FEŻR 
u l-FSE +. L-ammonti rispettivi ttrasferiti 
mill-FEŻR u mill-FSE+ jeħtieġ li jkunu 
konsistenti mat-tip ta' operazzjonijiet 
stipulati fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Fond ta' Koeżjoni. Skont l-Artikolu 21a 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid], ir-
riżorsi tal-JTF jistgħu jissaħħu 
b'finanzjament komplementari mill-FEŻR 
u l-FSE +. L-ammonti rispettivi ttrasferiti 
mill-FEŻR u mill-FSE+ jeħtieġ li jkunu 
konsistenti mat-tip ta' operazzjonijiet 
stipulati fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, 
b'mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom għall-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta' Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki fis-setturi kollha affettwati.

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, flimkien mal-
partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluża s-
soċjetà ċivili u l-komunitajiet lokali 
kkonċernati, u bl-appoġġ tal-Kummissjoni, 
iħejju pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta, li jagħtu dettalji dwar il-proċess ta' 
tranżizzjoni, b'mod konsistenti mal-
Pjanijiet Nazzjonali tagħhom għall-
Enerġija u l-Klima. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta sabiex 
tibni fuq il-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni karboniferi fi tranżizzjoni biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili jew 
attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra. Jenħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jenħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta' 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat, u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni gradwali jew l-għeluq 
gradwali ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili jew 
attivitajiet oħra b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, filwaqt li jinżammu u 
jiżdiedu l-opportunitajiet ta' impjiegi 
permezz tat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema 
u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tagħhom lejn 
tipi oħra ta' impjieg fit-territorji milquta 
sabiex tiġi evitata l-esklużjoni soċjali. 
Jenħtieġ li dawn it-territorji jiġu ddefiniti 
b'mod preċiż u jkunu jikkorrispondu mar-
reġjuni tan-NUTS livell 3 jew ikunu 
partijiet minnha. Jeħtieġ li l-pjanijiet 
jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' 
dawn it-territorji u jidentifikaw it-tip ta' 
operazzjonijiet meħtieġa b'mod li jiġi 
żgurat l-iżvilupp koerenti ta' attivitajiet 
ekonomiċi reżiljenti għat-tibdil fil-klima li 
jkunu wkoll konsistenti mat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika u mal-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku. Huma biss l-
investimenti skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni li jenħtieġ jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) u 
mressqa biex jiġu approvati mill-
Kummissjoni. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiffavorixxu l-adozzjoni ta' strateġiji minn 
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isfel għal fuq fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta, biex jiggarantixxu 
l-parteċipazzjoni attiva tal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti, tal-imsieħba ekonomiċi 
u soċjali mis-setturi kollha ta' attività, u 
ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra 
mis-soċjetà ċivili, inkluż mis-settur 
agrikolu. Sabiex titwettaq azzjoni effettiva 
fil-livell lokali, jenħtieġ li l-partijiet 
ikkonċernati fil-livell tat-territorji 
affetwati, fejn fattibbli, jiġu involuti 
b'mod attiv fit-tħejjija tal-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tissaħħaħ l-orjentazzjoni 
lejn ir-riżultati tal-użu tar-riżorsi tal-JTF, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni, f'konformità 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità, tkun 
tista' tapplika korrezzjonijiet finanzjarji 
f'każ ta' insuffiċjenza serja tal-miri 
stabbiliti għall-objettiv speċifiku tal-JTF.

(16) Sabiex tottimizza l-orjentazzjoni 
lejn ir-riżultati tal-użu tar-riżorsi tal-JTF u 
biex issaħħaħ l-orjentazzjoni lejn ir-
riżultati tal-JTF, jenħtieġ li l-Kummissjoni, 
f'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, tkun tista' tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji f'każ ta' 
insuffiċjenza serja tal-miri stabbiliti għall-
objettiv speċifiku tal-JTF.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jenħtieġ li jingħataw attenzjoni 
speċjali u appoġġ liż-żoni rurali u remoti 
milquta mill-proċess ta' tranżizzjoni. 
Ħafna minn dawk iż-żoni diġà qed 
iħabbtu wiċċhom ma' sfidi soċjali u 
ekonomiċi qawwija, inklużi l-bdiewa u n-
negozji żgħar, pereżempju t-tixjiħ, il-
migrazzjoni 'l barra taż-żgħażagħ u d-
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depopolazzjoni u d-densità baxxa tal-
popolazzjoni b'mod ġenerali, ħiliet ta' 
livell iktar baxx, inqas infrastruttura u 
konnettività diġitali, u dan ikompli 
jnaqqas aktar il-kapaċità tagħhom li 
jwieġbu għall-isfidi tal-proċess ta' 
tranżizzjoni. Dawk iż-żoni jistgħu wkoll 
ikollhom rwol importanti biex tiġi 
pprovduta l-kapaċità għall-installazzjoni 
ta' investiment fl-enerġija rinnovabbli, 
filwaqt li tiġi salvagwardjata l-art 
agrikola. Il-pjanijiet territorjali 
għandhom għalhekk jikkunsidraw ukoll 
il-possibbiltà li żoni rurali li jmissu mat-
territorji identifikati jiġu inklużi bħala 
eliġibbli għall-użu tat-teknoloġija u l-
infrastrutturi tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji li qed jaffaċċaw sfidi 
soċjoekonomiċi serji li jirriżultaw mill-
proċess ta' tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
UE klimatikament newtrali sal-2050.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lill-persuni u lit-territorji li 
jeħtieġu appoġġ addizzjonali biex 
jiffaċċjaw sfidi soċjoekonomiċi serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-UE newtrali għall-klima sal-
2050 u ekonomija ċirkolari, u biex l-isfidi 
jaqlibhom f'opportunitajiet, b'mod 
partikolari f'dawk li huma impjiegi ġodda 
sostenibbli, b'tali mod li ma 
jikkompromettix l-objettivi ambjentali u li 
jissalvagwardja r-riżorsi naturali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li "jippermetti lir-
reġjuni u n-nies jindirizzaw l-impatti 
soċjali u ekonomiċi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima".

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li "jippermetti lir-
reġjuni, lin-nies u lill-intrapriżi jindirizzaw 
l-impatti soċjali, ekonomiċi, dawk tas-
saħħa pubblika u dawk ambjentali tat-
tranżizzjoni mingħajr xkiel lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari", filwaqt 
li jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tar-
riżorsi naturali tal-Ewropa u għall-
prevenzjoni tad-degradazzjoni ambjentali.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha.

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, l-objettivi 
komprensivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
u b'mod partikolari l-objettiv tan-
newtralità klimatika għall-Unjoni kif 
stabbilit fir-Regolament (UE) 2020/... (il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima), sabiex jiġu 
indirizzati b'mod determinat l-isfidi 
klimatiċi u ambjentali filwaqt li tiġi 
żgurata tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil 
ħadd lura.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-

2. Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
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perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 7,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR X biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu b'riżorsi addizzjonali 
allokati fil-baġit tal-Unjoni, u b'riżorsi oħra 
skont l-att bażiku applikabbli. Il-JTF 
m'għandux ikun iffinanzjat a skapitu tar-
riżorsi allokati għal fondi oħra tal-QFP, 
inklużi dawk allokati għall-PAK. Dan l-
ammont jikkostitwixxi riżorsi addizzjonali 
u l-finanzjament tiegħu ma għandux 
jimplika tnaqqis fir-riżorsi allokati lill-
fondi l-oħra tal-QFP, b'mod partikolari l-
PAK jew il-politika ta' koeżjoni1a.
__________________
1a Fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-
pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' 
ftehim, il-Parlament Ewropew ħa 
pożizzjoni favur iż-żamma tal-
finanzjament tal-Politika ta' Koeżjoni u 
tal-PAK għall-UE-27 fil-livell tal-baġit 
2014-2020 f'termini reali. Il-finanzjament 
tal-JTF għandu jikkostitwixxi riżorsi 
addizzjonali għal dan.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  3a. L-aċċess għall-JTF għandu jkun 
soġġett għall-impenn tal-Istati Membri li 
jilħqu mira nazzjonali tan-newtralità 
klimatika sal-2050 kif ukoll il-miri 
intermedji tad-dekarbonizzazzjoni 
stabbiliti għall-2030.

Emenda 27

Proposta għal regolament
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Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta' deroga mill-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], ir-riżorsi kollha addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 2, allokati lill-
JTF fil-baġit tal-Unjoni jew li huma 
pprovduti minn riżorsi oħra ma 
għandhomx jeħtieġu appoġġ 
kumplimentari mill-FEŻR jew mill-FSE+.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-JTF għandu jappoġġa biss 
attivitajiet li huma direttament marbuta 
mal-objettiv speċifiku tiegħu kif definit 
fl-Artikolu 2 u li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta stabbiliti skont l-
Artikolu 7.

1. Il-JTF għandu jappoġġa biss 
attivitajiet li huma marbuta mal-objettiv 
speċifiku tiegħu kif definit fl-Artikolu 2 u 
li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
stabbiliti skont l-Artikolu 7.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) investimenti produttivi fl-SMEs, 
inklużi negozji ġodda, li jwasslu għal 
diversifikazzjoni u rikonverżjoni 
ekonomiċi;

(a) investimenti produttivi fl-SMEs, 
inklużi negozji ġodda, li jwasslu għall-
ħolqien ta' impjiegi, diversifikazzjoni 
ekonomika u rikonverżjoni, filwaqt li 
jitqiesu attivitajiet sostenibbli u favur l-
ambjent kif definit fil-liġi tal-Unjoni 
rilevanti;

Emenda 30

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni u t-trawwim ta' 
trasferiment ta' teknoloġiji avvanzati;

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni, li jrawmu t-trasferiment u 
l-aċċess akbar tat-teknoloġiji avvanzati, 
inklużi l-prattiki innovattivi li jnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju fl-użu tal-art u 
fl-agrikoltura;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, trasport pubbliku nadif fiż-
żoni rurali, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli, inkluż fiż-żoni li 
jmissu mat-territorji identifikati, meta dan 
ikun dovutement iġġustifikat;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali;

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, b'mod partikolari 
għall-introduzzjoni tal-broadband 
b'veloċità għolja fiż-żoni remoti u rurali, 
filwaqt li jitrawwem l-aċċess għat-
teknoloġiji diġitali għal kulħadd, inkluża 
l-biedja diġitali;

Emenda 33

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, restawr ta' art u 
proġetti ta' adattament;

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, restawr ta' art u 
proġetti ta' adattament għal skop differenti, 
filwaqt li tingħata prijorità lill-iżvilupp ta' 
infrastrutturi ekoloġiċi u lill-użu għal 
attivitajiet agrikoli u tal-forestrija, fejn 
xieraq, filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas";

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz tal-prevenzjoni, 
it-tnaqqis, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-użu 
mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart;

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluża l-bijoekonomija 
ċirkolari sostenibbli, inkluż permezz tal-
prevenzjoni, it-tnaqqis, l-effiċjenza fir-
riżorsi, l-użu mill-ġdid, it-tiswija u r-
riċiklaġġ tal-iskart;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti fi proġetti li jiġġieldu 
lir-riskju tal-faqar enerġetiku, u li jtejbu l-
effiċjenza enerġetika;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill- (h) it-titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid 
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ġdid tal-ħaddiema; tal-ħaddiema u tal-persuni li qed ifittxu 
impjieg, u programmi ta' riintegrazzjoni 
f'oqsma ġodda ta' attività ta' ħaddiema u 
ta' persuni li qed ifittxu impjieg ;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għajnuna fit-tiftix għal min ikun 
qed ifittex impjieg;

(i) għajnuna fit-tiftix u l-konsulenza 
għal min ikun qed ifittex impjieg;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittxu impjieg;

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex impjieg, filwaqt li jiġi żgurat l-
aċċess ugwali u tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) investimenti li jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tar-riskju tad-depopolazzjoni 
tat-territorji affettwati mit-tranżizzjoni, 
b'mod partikolari ż-żoni rurali;

Emenda 40

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) investimenti fl-infrastruttura 
soċjali u fis-servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali f'żoni b'kopertura baxxa, b'mod 
partikolari ż-żoni rurali, u fil-protezzjoni 
tal-ħaddiema vitali affettwati mit-
tranżizzjoni jew minn xi kriżi fis-settur 
tagħhom;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1– punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) assistenza teknika. (k) assistenza teknika u servizzi ta' 
konsulenza.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna 
skont l-Artikolu 107(3)(a) u (c) tat-TFUE, 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, sakemm dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta bbażat fuq l-informazzjoni meħtieġa 
skont il-punt (h) tal-Artikolu 7(2). Tali 
investimenti għandhom ikunu eliġibbli 
biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna 
skont l-Artikolu 107(3)(a) u (c) tat-
TFUE, u f'konformità mar-regoli tal-
Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif 
spjegat fl-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, sakemm dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta bbażat fuq l-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (h) tal-
Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament. 
Tali investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta. Il-JTF jista' jappoġġa 
wkoll investimenti indirizzati lill-bdiewa 
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u lin-negozji rurali żgħar iffukati fuq 
attivitajiet agrikoli u tal-forestrija 
sostenibbli.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) impriżi f'diffikultà, kif definiti fl-
Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/201416;

(c) impriżi f'diffikultà, kif definiti fl-
Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/201416, ħlief 
fil-każijiet fejn id-diffikultajiet jirriżultaw 
mill-kriżi tal-COVID-19;

__________________ __________________
16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji l-aktar milquta ħażin mill-proċess 
ta' tranżizzjoni, inklużi fil-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, tkun 
debitament iġġustifikata u l-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti jkun 
konsistenti mal-Pjan Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji l-aktar milquta ħażin mill-proċess 
ta' tranżizzjoni, inklużi fil-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, tkun 
debitament iġġustifikata u l-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti jkun 
konsistenti mal-Pjan Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat, mal-mira tan-newtralità 
klimatika sal-2050 u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew.
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri u r-
riżorsi trasferiti skont l-Artikolu [21a] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid]. It-total tar-
riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ ittrasferit lill-
prijorità tal-JTF għandu jkun mill-inqas 
ugwali għal darba u nofs l-ammont ta' 
sostenn mill-JTF għal dik il-prijorità iżda 
m'għandux jaqbeż tliet darbiet dak l-
ammont.

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu fl-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri u r-
riżorsi li jistgħu jiġu trasferiti skont l-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid]. It-total tar-riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ 
ittrasferit lill-prijorità tal-JTF m'għandux 
jaqbeż it-triplu tal-ammont ta' sostenn 
mill-JTF għal dik il-prijorità.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet lokali rilevanti 
tat-territorji kkonċernati, pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta wieħed jew aktar li 
jkopru territorju wieħed affettwat jew aktar 
li jikkorrispondu għal-livell 3 tal-klassifika 
komuni tal-unitajiet territorjali għall-
istatistika (reġjuni "NUTS livell 3") kif 
stabbilit mir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill kif emendat mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 868/201417 jew 
partijiet minnu, f'konformità mal-mudell 
stipulat fl-Anness II. Dawn it-territorji 
għandhom ikunu dawk l-aktar milquta 
ħażin fuq il-bażi tal-impatti ekonomiċi u 
soċjali li jirriżultaw mit-tranżizzjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-telf mistenni ta' 
impjiegi fil-produzzjoni u l-użu tal-fjuwil 
fossili u l-ħtiġijiet ta' trasformazzjoni tal-
proċessi ta' produzzjoni ta' faċilitajiet 

1. L-Istati Membri għanhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet u l-partijiet 
ikkonċernati rilevanti tat-territorji 
kkonċernati, inklużi awtoritajiet lokali u 
reġjonali, pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta wieħed jew aktar li jkopru territorju 
wieħed effettwat jew aktar li 
jikkorrispondu għal-livell 3 tal-klassifika 
komuni tal-unitajiet territorjali għall-
istatistika (reġjuni "NUTS livell 3") kif 
stabbilit mir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill kif emendat mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 2016/206617 
jew partijiet minnu, f'konformità mal-
mudell stipulat fl-Anness II. Dawn it-
territorji għandhom ikunu dawk l-aktar 
milquta ħażin fuq il-bażi tal-impatti 
ekonomiċi u soċjali li jirriżultaw mit-
tranżizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tat-telf mistenni ta' impjiegi fil-
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industrijali bl-ogħla intensità ta' gassijiet 
serra.

produzzjoni, l-ipproċessar u l-użu tal-
fjuwil fossili u l-ħtiġijiet ta' trasformazzjoni 
tal-proċessi ta' produzzjoni ta' faċilitajiet 
industrijali bl-ogħla intensità ta' gassijiet 
serra.

__________________ __________________
17 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) 
(ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).

17 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) 
(ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, inkluż 
skeda ta' żmien għall-passi ewlenin ta' 
tranżizzjoni li jkunu konsistenti mal-aktar 
verżjoni reċenti tal-Pjan Nazzjonali tal-
Enerġija u l-Klima ("NECP");

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali lejn il-mira 
ta' ekonomija newtrali għall-klima sal-
2050, inkluża skeda ta' żmien preċiża, 
għall-passi ewlenin ta' tranżizzjoni lejn il-
miri intermedji tad-dekarbonizzazzjoni 
stabbiliti għall-2030 li jkunu konsistenti 
mal-aktar verżjoni reċenti tal-Pjan 
Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 
("NECP");

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ġustifikazzjoni għall-
identifikazzjoni tat-territorji bħala l-aktar 
milquta ħażin mill-proċess ta' tranżizzjoni 
imsemmija fil-punt (a) u li għandhom jiġu 
appoġġati mill-JTF, skont il-paragrafu 1;

(b) ġustifikazzjoni għall-
identifikazzjoni tat-territorji bħala l-aktar 
milquta ħażin mill-proċess ta' tranżizzjoni 
imsemmija fil-punt (a) u li għandhom jiġu 
appoġġati mill-JTF, skont il-paragrafu 1, u 
ż-żoni li jmissu magħhom, fejn 
applikabbli, li jistgħu jikkontribwixxu 
għall-isforz għat-tranżizzjoni jew li huma 
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affettwati, minn perspettiva ekonomika u 
soċjali, mill-proċess ta' tranżizzjoni tat-
territorji identifikati, b'mod partikolari ż-
żoni rurali;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta' impjiegi 
milquta u t-telf ta' impjiegi, il-ħtiġijiet u l-
objettivi ta' żvilupp li jridu jinkisbu sal-
2030 marbuta mat-trasformazzjoni jew l-
għeluq ta' attivitajiet b'emissjonijiet għoljin 
ta' gassijiet serra f'dawn it-territorji;

(c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta' impjiegi 
milquta u t-telf ta' impjiegi, ir-riskju tad-
depopolazzjoni tar-reġjuni affettwati, il-
ħtiġijiet u l-objettivi ta' żvilupp, li jridu 
jintlaħqu sal-2030 marbuta mat-
trasformazzjoni jew l-għeluq ta' attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra 
f'dawn it-territorji, u l-isfidi rigward il-
faqar tal-enerġija;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima;

imħassar

Emenda 51

Proposta għal regolament
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Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) valutazzjoni tal-konsistenza tiegħu 
ma' strateġiji u pjanijiet nazzjonali, 
reġjonali jew territorjali oħra;

(e) valutazzjoni tal-konsistenza tiegħu 
ma' strateġiji u pjanijiet nazzjonali, 
reġjonali jew territorjali oħra, u 
valutazzjoni tal-effetti kollaterali 
potenzjali tat-tranżizzjoni fuq ir-reġjuni 
tal-madwar;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) lista tas-sħab ikkonsultati u l-
partijiet ikkonċernati rilevanti mit-
territorju kkonċernat;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom jinvolvu lis-sħab rilevanti 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid].

3. It-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom jinvolvu lis-sħab rilevanti 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid] u, fejn 
fattibbli, l-partijiet ikkonċernati rilevanti 
fil-livell ġeografiku tat-territorji affettwati 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, f'approċċ minn isfel għal fuq.

Emenda 54

Proposta għal regolament
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Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom ikunu 
konsistenti mal-istrateġiji territorjali 
msemmija fl-Artikolu [23] tar-Regolament 
(UE) [RDK ġdid], mal-istrateġiji tal-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti rilevanti, l-
NECPs u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali.

4. Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom ikunu 
konsistenti mal-istrateġiji territorjali 
msemmija fl-Artikolu [23] tar-Regolament 
(UE) [RDK ġdid], mal-istrateġiji tal-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti rilevanti, 
mal-NECPs u mal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, mal-impenn tal-Unjoni 
skont il-Ftehim ta' Pariġi u mal-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet 
Uniti. Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom isaħħu l-
ekonomiji lokali u r-rotot ekonomiċi u l-
ktajjen tal-provvista qosra.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni ta' nofs it-terminu 
msemmija fit-tieni subparagrafu għandha 
tinkludi l-evalwazzjoni tal-progress li jkun 
sar lejn il-mira ta' emissjonijiet żero netti 
għall-2050 u lejn il-miri intermedji għall-
2030.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-miri 
stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. Il-miri ma għandhomx jiġu 
riveduti wara li t-talba għal emenda tal-

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-miri 
stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. F'ċirkostanzi ġġustifikati 
tajjeb, il-miri jistgħu jiġu riveduti wara li t-
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programm ippreżentata skont l-
Artikolu [14 (2)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

talba għal emenda tal-programm 
ippreżentata skont l-Artikolu [14 (2)] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid] tkun ġiet 
approvata mill-Kummissjoni.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 
65 % tal-mira stabbilita għal indikatur ta' 
output jew riżultat wieħed jew aktar għar-
riżorsi tal-JTF, hija tista' tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 
[98] tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] billi 
tnaqqas is-sostenn mill-JTF għall-prijorità 
kkonċernata b'mod proporzjonali għall-
kisbiet.

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 
70 % tal-mira stabbilita għal indikatur ta' 
output jew riżultat wieħed jew aktar għar-
riżorsi tal-JTF, hija tista' tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 
[98] tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] billi 
tnaqqas is-sostenn mill-JTF għall-prijorità 
kkonċernata b'mod proporzjonali għall-
kisbiet.
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