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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 jappoġġja 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, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (7a) 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 
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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.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huma meħtieġa politiki u strateġiji 
inklużivi biex jiġi evitat li l-inugwaljanzi 
jiġu aggravati fi proċess ta’ tranżizzjoni 
ġusta. Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-
koeżjoni soċjali tkun prinċipju ta’ gwida 
għall-appoġġ taħt il-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, billi tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn is-sessi, jiġu żgurati żoni 
rurali vibranti, jittejbu l-kundizzjonijiet 
għall-migranti, għall-ħaddiema żgħażagħ 
u dawk ikbar fl-età u għall-ħaddiema 
b’livell baxx ta’ ħiliet u billi jiġi żgurat li 
ħadd ma jitħalla jibqa’ lura.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (16a) Jenħtieġ li jingħataw attenzjoni 
speċjali u appoġġ liż-żoni rurali u remoti. 
Dawk iż-żoni diġà qed iħabbtu wiċċhom 
ma’ sfidi soċjali u ekonomiċi jerġa’ ikbar, 
inkluż it-tixjiħ, il-migrazzjoni ’l barra taż-
żgħażagħ u d-depopolazzjoni b’mod 
ġenerali, ħiliet ta’ livell iktar baxx u 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.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu 
ammont addizzjonali 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. Il-finanzjament 
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tal-JTF ma għandux ikun għad-detriment 
tar-riżorsi allokati lill-fondi l-oħra tal-
QFP.

Or. en

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 3a. L-aċċess għall-JTF għandu jkun 
kundizzjonali għall-aċċettazzjoni ta’ 
objettiv nazzjonali tan-newtralità 
klimatika sal-2050, kif ukoll tal-miri 
intermedji għall-2030.

Or. en

Emenda 6

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, 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;

Or. en
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Emenda 7

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 fiż-żoni 
rurali u remoti;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
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’ għoti ta’ skop ġdid, filwaqt li 
jiġi żgurat ir-rispett xieraq għall-prinċipju 
ta’ “min iniġġes iħallas”;

Or. en

Emenda 9

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-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema u ta’ dawk li qed ifittxu x-
xogħol;

Or. en
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Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ha) investimenti fi proġetti għall-ġlieda 
kontra l-faqar enerġetiku;

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ka) investimenti fl-infrastrutturi 
soċjali.

Or. en

Emenda 12

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 u mal-miri tad-
dekarbonizzazzjoni għall-2050, kif ukoll 
mal-miri intermedji għall-2030.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – 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) ta’ dan il-
paragrafu u li għandhom jiġu appoġġati 
mill-JTF, skont il-paragrafu 1, u ż-żoni li 
jmissu magħhom li jistgħu, fi sħubija 
mat-territorji identifikati, jikkontribwixxu 
għall-isforz għat-tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 14

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 lill-imsieħba 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 lill-imsieħba rilevanti 
f’konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid] u l-partijiet 
ikkonċernati rilevanti fil-livell ġeografiku 
tat-territorji affettwati msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, f’approċċ 
minn isfel għal fuq.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 1a. L-eżerċizzju ta’ rieżami ta’ nofs it-
terminu msemmi fl-Artikolu 7(4) għandu 
jevalwa l-progress lejn il-mira ta’ 
emissjonijiet żero netti għall-2050 u l-miri 
intermedji għall-2030. Il-progress 
insuffiċjenti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, kif stabbilit 
minn dak l-eżerċizzju ta’ rieżami ta’ nofs 
it-terminu, għandu jimplika tnaqqis fl-
appoġġ tal-JTF.

Or. en


