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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilità 
ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0453),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 u l-
Artikolu 322(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9-0153/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri ta' ...,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji (A9-0000/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sostanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni adottat 
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew fil-11 ta' Diċembru 20193, li 
fasslet il-pjan direzzjonali tagħha lejn 
politika ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa u li 
tistabbilixxi għanijiet ambizzjużi kontra t-
tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent. 
F'konformità mal-objettiv li tinkiseb in-
newtralità klimatika fl-Unjoni sal-2050 
b'mod effettiv u ġust, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew ippropona Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta, biex jipprovdi mezzi 
biex tiġi affaċċjata l-isfida klimatika 
filwaqt li ħadd ma jitħalla lura. Dawk ir-
reġjuni u n-nies l-iktar vulnerabbli huma 
dawk li l-iktar jiġu esposti għall-effetti 
negattivi tat-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali. Fl-istess ħin, il-
ġestjoni tat-tranżizzjoni se twassal għal 
bidliet strutturali sinifikanti.

(1) Il-Kummissjoni adottat 
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew fil-11 ta' Diċembru 20193, li 
fasslet il-pjan direzzjonali tagħha lejn 
politika ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa u li 
tistabbilixxi għanijiet ambizzjużi kontra t-
tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent. 
F'konformità mal-objettiv li jintlaħqu l-
miri tal-Unjoni għall-2030 għall-klima u 
l-enerġija u n-newtralità klimatika fl-
Unjoni sal-2050 b'mod effettiv u ġust, il-
Patt Ekoloġiku Ewropew ippropona 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, biex 
jipprovdi mezzi biex tiġi affaċċjata l-isfida 
klimatika filwaqt li ħadd ma jitħalla lura. 
Dawk ir-reġjuni u n-nies l-iktar vulnerabbli 
huma dawk li l-iktar jiġu esposti għall-
effetti negattivi tat-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali. Fl-istess ħin, il-
ġestjoni tat-tranżizzjoni se twassal għal 
bidliet strutturali sinifikanti.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għandha tiġi pprovduta faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità"). 
Dan jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, li 
jappoġġja l-entitajiet tas-settur pubbliku fl-
investimenti tagħhom. Investimenti bħal 
dawn għandhom jilħqu l-ħtiġijiet ta' 
żvilupp li jirriżultaw minn sfidi ta' 
tranżizzjoni deskritti fil-pjanijiet ta' 

(4) Għandha tiġi pprovduta faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità"). 
Dan jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, li 
jappoġġja l-entitajiet tas-settur pubbliku fl-
investimenti tagħhom. Investimenti bħal 
dawn għandhom jilħqu l-ħtiġijiet ta' 
żvilupp li jirriżultaw minn sfidi ta' 
tranżizzjoni deskritti fil-pjanijiet 



PR\1210689MT.docx 7/23 PE655.767v01-00

MT

tranżizzjoni territorjali ġusta kif adottati 
mill-Kummissjoni. L-attivitajiet previsti 
għal appoġġ għandhom ikunu konsistenti 
ma' dawk appoġġati skont iż-żewġ pilastri 
l-oħra tal-Mekkaniżmu ta' Transizzjoni 
Ġusta.

territorjali ta' tranżizzjoni ġusta kif 
approvati mill-Kummissjoni. L-attivitajiet 
previsti għal appoġġ għandhom ikunu 
konsistenti ma' dawk appoġġjati skont iż-
żewġ pilastri l-oħra tal-Mekkaniżmu ta' 
Transizzjoni Ġusta.  Is-setturi jew ir-
reġjuni li huma partikolarment affettwati 
mit-tranżizzjoni klimatika, iżda li 
mhumiex speċifikament fil-mira taħt l-
ewwel pilastru, jistgħu jibbenefikaw mill-
Faċilità.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. L-
investimenti appoġġati jistgħu jkopru 
infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, 
netwerks ta' tisħin distrettwali, mobilità 
ekoloġika, ġestjoni ta' skart intelliġenti, 
enerġija nadifa u miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika li jinkludu r-rinovazzjoni u l-
konverżjonijiet ta' bini, appoġġ għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, 
restawr u dekontaminazzjoni tal-art kif 
ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ u 
akkomodazzjoni soċjali. L-iżviluppi fl-
infrastruttura jistgħu jinkludu wkoll 
soluzzjonijiet li jwasslu għal reżiljenza 
imsaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. L-
approċċ ta' investiment komprensiv għandu 
jkun preferut b'mod partikolari għal 
territorji bi bżonnijiet importanti ta' 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni għall-
2030 għall-klima u l-enerġija u ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050, 
kif deskritt fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta. L-investimenti 
appoġġjati jistgħu jkopru teknoloġija u 
infrastruttura nodfa inkluża l-enerġija 
rinnovabbli u d-dekarbonizzazzjoni tat-
trasport, networks ta' tisħin distrettwali, 
mobilità ekoloġika u sostenibbli, 
investimenti f'attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni, inkluż f'universitajiet u 
istituzzjonijiet pubbliċi ta' riċerka, li 
jrawmu t-trasferiment ta' teknoloġiji 
avvanzati u lesti għas-suq, investimenti 
fid-diġitalizzazzjoni, innovazzjoni diġitali 
u konnettività diġitali, inkluża biedja 
diġitali u dik ta' preċiżjoni, ġestjoni ta' 
skart intelliġenti, enerġija nadifa u miżuri 
ta' effiċjenza enerġetika li jinkludu r-
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tranżizzjoni. L-investimenti f'setturi oħra 
jistgħu jiġu appoġġati wkoll jekk ikunu 
konsistenti mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta. Billi tappoġġa 
investimenti li ma jiġġenerawx biżżejjed 
dħul, il-Faċilità għandha l-għan li tipprovdi 
lill-entitajiet tas-settur pubbliku riżorsi 
addizzjonali meħtieġa biex jindirizzaw l-
isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali li 
jirriżultaw mill-aġġustament għat-
tranżizzjoni klimatika. Sabiex jiġu 
identifikati investimenti b'impatt 
ambjentali pożittiv għoli eliġibbli skont il-
Faċilità, tista' tintuża t-tassonomija tal-
UE dwar attivitajiet ekonomiċi 
ambjentalment sostenibbli.

rinovazzjoni u l-konverżjonijiet ta' bini, 
appoġġ għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari, restawr u dekontaminazzjoni tal-
art, sakemm ma taqax taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' obbligi ta' rendikont 
għall-ħsara ambjentali skont il-prinċipju 
ta' min iniġġes iħallas imsemmi fl-
Artikolu 191 tat-TFUE, kif ukoll taħriġ 
mill-ġdid, taħriġ u infrastruttura soċjali, 
inkluża l-akkomodazzjoni soċjali. L-
iżviluppi fl-infrastruttura jistgħu jinkludu 
wkoll soluzzjonijiet li jwasslu għal 
reżiljenza msaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. 
L-approċċ ta' investiment komprensiv 
għandu jkun preferut b'mod partikolari għal 
territorji bi bżonnijiet importanti ta' 
tranżizzjoni. L-investimenti f'setturi oħra 
jistgħu jiġu appoġġjati wkoll jekk ikunu 
konsistenti mal-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta. Billi tappoġġja 
investimenti li ma jiġġenerawx biżżejjed 
dħul, il-Faċilità għandha l-għan li tipprovdi 
lill-entitajiet tas-settur pubbliku riżorsi 
addizzjonali meħtieġa biex jindirizzaw l-
isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali li 
jirriżultaw mill-aġġustament għat-
tranżizzjoni klimatika.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-
kriterji tal-għoti speċifiċi għandhom jiġu 
stabbiliti fil-programm ta' ħidma u fis-sejħa 
għall-proposti. Dawk il-kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà u l-kriterji tal-għoti għandhom 
iqisu r-rilevanza tal-proġett fil-kuntest tal-
ħtiġijiet tal-iżvilupp deskritti fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta, l-objettiv 
ġenerali tal-promozzjoni tal-konverġenza 
reġjonali u territorjali u s-sinifikat tal-

(14) Il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-
kriterji ta' prijoritizzazzjoni tal-għoti 
speċifiċi f'każ li d-domanda taqbeż ir-
riżorsi ta' finanzjament skont l-
allokazzjonijiet nazzjonali, għandhom jiġu 
stabbiliti fil-programm ta' ħidma u fis-sejħa 
għall-proposti. Dawk il-kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà u l-kriterji ta' prijoritizzazzjoni 
għandhom iqisu l-kriterji rilevanti 
stabbiliti mir-Regolament (UE) .../... tal-
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komponent tal-għotja għall-vijabbiltà tal-
proġett. L-Appoġġ tal-Unjoni stabbilit 
minn dan ir-Regolament għandu għalhekk 
ikun disponibbli biss lill-Istati Membri 
b'mill-inqas pjan wieħed ta' tranżizzjoni 
ġusta adottat. Il-programm ta' ħidma u s-
sejħiet għal proposti se jqisu wkoll il-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali 
ippreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
[Regolament dwar it-twaqqif ta' qafas li 
jiffaċilita l-investiment sostenibbli], il-
kapaċità tal-proġett li jissodisfa l-objettivi 
u l-ħtiġijiet tal-iżvilupp deskritti fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
il-kontribut għat-tranżizzjoni klimatika, l-
objettiv ġenerali tal-promozzjoni tal-
konverġenza reġjonali u territorjali u s-
sinifikat tal-komponent tal-għotja għall-
vijabbiltà tal-proġett. L-Appoġġ tal-Unjoni 
stabbilit minn dan ir-Regolament għandu 
għalhekk ikun disponibbli biss lill-Istati 
Membri b'mill-inqas pjan wieħed ta' 
tranżizzjoni ġusta adottat. Il-programm ta' 
ħidma u s-sejħiet għal proposti se jqisu 
wkoll il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta ppreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex jiġu ssupplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, jeħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 TFUE 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-delega ta' ċerti kompiti ta' 
implimentazzjoni lil aġenziji eżekuttivi kif 
ukoll l-emenda tal-elementi li jinsabu fl-
Anness III ta' dan ir-Regolament fir-
rigward tal-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 
u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

(20) Biex jiġu ssupplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, jeħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 TFUE 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-istabbiliment tal-ishma 
nazzjonali tar-riżorsi disponibbli għal kull 
Stat Membru, l-istabbiliment ta' 
programmi ta' ħidma skont l-Artikolu 110 
tar-Regolament Finanzjarju, l-
istabbiliment tad-dettalji tal-
kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-proċeduri 
tal-għażla għall-għażla ta' sħab 
finanzjarji minbarra l-BEI kif ukoll l-
emenda tal-elementi li jinsabu fl-Anness III 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
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Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 
2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. 

indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' 
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu 
mwettqa f'konformità mal-prinċipji 
stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jipprevedi l-faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-“Faċilità") 
bħala appoġġ għall-entitajiet tas-settur 
pubbliku billi jgħaqqad l-għotjiet mill-baġit 
tal-Unjoni ma' self mogħti mis-sħab 
finanzjarji, u jistabbilixxi l-objettivi tal-
Faċilità. Jistabbilixxi wkoll ir-regoli għall-
komponent tal-għotjiet ta' għajnuna mill-
Unjoni mogħtija taħt din il-Faċilità li 
jkopru b'mod partikolari l-baġit tagħha 
għall-perjodu 2021-2027, il-forom ta' 
appoġġ tal-Unjoni u d-dispożizzjonijiet 
dwar l-eliġibbiltà.

Dan ir-Regolament jipprevedi l-faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità") 
bħala appoġġ għall-entitajiet tas-settur 
pubbliku billi jgħaqqad l-għotjiet mill-baġit 
tal-Unjoni ma' self mogħti mis-sħab 
finanzjarji, skont ir-regoli, il-politiki u l-
proċeduri ta' self tagħhom u jistabbilixxi 
l-objettivi tal-Faċilità. Jistabbilixxi wkoll 
ir-regoli għall-komponent tal-għotjiet ta' 
għajnuna mill-Unjoni mogħtija taħt din il-
Faċilità li jkopru b'mod partikolari l-baġit 
tagħha għall-perjodu 2021-2027, il-forom 
ta' appoġġ tal-Unjoni u d-dispożizzjonijiet 
dwar l-eliġibbiltà.

Or. en



PR\1210689MT.docx 11/23 PE655.767v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tipprovdi appoġġ għall-
benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni li 
jiffaċċjaw sfidi soċjali, ambjentali u 
ekonomiċi serji li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni tal-Unjoni lejn ekonomija 
b'impatt newtrali fuq il-klima sal-2050.

Il-Faċilità għandha tipprovdi appoġġ għall-
benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni li 
jiffaċċjaw sfidi soċjali, ambjentali u 
ekonomiċi serji li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni fl-Unjoni lejn il-miri tal-
Unjoni għall-2030 għall-klima u l-
enerġija u ekonomija b'impatt newtrali fuq 
il-klima sal-2050.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta' tfisser pjan stabbilit skont l-Artikolu 
7 tar-Regolament [ir-Regolament dwar il-
JTF] u approvat mill-Kummissjoni;

(5) "pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta" tfisser pjan stabbilit skont l-Artikolu 
7 tar-Regolament [ir-Regolament dwar il-
JTF] imħejji mill-Istati Membri, flimkien 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali 
rilevanti tat-territorji kkonċernati u 
approvat mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "addizzjonalità" tfisser l-appoġġ 
għal proġetti li ma jiġġenerawx biżżejjed 
flussi ta' dħul proprju u li ma jkunux 
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iffinanzjati mingħajr l-element ta' appoġġ 
fil-forma ta' għotjiet mill-baġit tal-Unjoni 
u li jikkontribwixxu għall-objettivi 
ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità huwa 
li tindirizza l-isfidi soċjoekonomiċi serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima għall-
benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni 
identifikati fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta mħejjijin mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 
[ir-Regolament dwar il-JTF].

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità huwa 
li tindirizza l-isfidi soċjoekonomiċi serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima għall-
benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni 
identifikati fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta mħejjijin mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 
[ir-Regolament dwar il-JTF] u li 
tikkontribwixxi għall-objettivi ta' politika 
tal-UE, b'mod partikolari l-miri tal-
Unjoni għall-2030 għall-klima u l-
enerġija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi u billi tissodisfa l-ħtieġa li 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni 
għall-perjodu 2021-2027, il-komponent tal-
għotja ta' appoġġ ipprovdut taħt din il-

1. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni 
għall-perjodu 2021-2027, il-komponent tal-
għotja u l-appoġġ konsultattiv ipprovduti 
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Faċilità għandu jiġi ffinanzjat minn: taħt din il-Faċilità għandhom jiġu 
ffinanzjati minn:

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-ishma 
rispettivi għal kull Stat Membru li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi totali 
disponibbli.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat skont l-Artikolu 17 li jistabbilixxi 
l-ishma rispettivi għal kull Stat Membru li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi totali 
disponibbli.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġetti jkollhom impatt li jista' 
jitkejjel meta jindirizzaw l-isfidi soċjali, 
ekonomiċi jew ambjentali serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima u 
jkunu ta' benefiċċju għat-territorji 
identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

(a) il-proġetti jkollhom impatt li jista' 
jitkejjel meta jindirizzaw l-isfidi soċjali, 
ekonomiċi jew ambjentali serji li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni lejn il-miri tal-
Unjoni għall-2030 għall-klima u l-
enerġija u ekonomija newtrali għall-klima 
fl-Unjoni sal-2050 u jikkontribwixxu 
għall-objettivi u l-ħtiġijiet tat-territorji 
identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-paragrafu 1(b), il-proġetti li 
jirċievu appoġġ mill-Unjoni skont il-
Faċilità jistgħu jirċievu wkoll appoġġ fil-
forma ta' għajnuna konsultattiva u 
teknika għat-tħejjija, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom minn 
programmi oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità m'għandhiex tappoġġja 
attivitajiet esklużi skont l-Artikolu [5] tar-
Regolament (UE) .../... [Ir-Regolament 
JTF]

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tiġi implimentata 
permezz ta' programmi ta' ħidma stabbiliti 
skont l-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu l-ishma nazzjonali 
tar-riżorsi, inkluża kwalunkwe riżorsa 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 17 sabiex 
tistabbilixxi programmi ta' ħidma skont l-
Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. 
Il-programmi ta' ħidma għandhom 
jispeċifikaw il-kriterji u l-kundizzjonijiet 
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addizzjonali, għal kull Stat Membru skont 
l-Artikoli 4(1) u 6 (2) ta' dan ir-
Regolament.

għall-għażla u, f'każ li d-domanda taqbeż 
ir-riżorsi ta' finanzjament skont l-
allokazzjonijiet nazzjonali, għall-
prijoritizzazzjoni tal-proġetti, 
b'kunsiderazzjoni tal-kriterji rilevanti 
stabbiliti mir-Regolament (UE) .../... 
[Regolament dwar it-twaqqif ta' qafas 
biex jiffaċilita l-investiment sostenibbli], 
il-kapaċità tal-proġett li jissodisfa l-
objettivi u l-ħtiġijiet identifikati fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
il-kontribut għat-tranżizzjoni klimatika, l-
objettiv ġenerali tal-promozzjoni tal-
konverġenza reġjonali u territorjali u l-
kontribuzzjoni tal-għotja għall-vijabbiltà 
tal-proġetti.
Il-programmi ta' ħidma għandhom 
jistabbilixxu l-ishma nazzjonali tar-riżorsi, 
inkluża kwalunkwe riżorsa addizzjonali, 
għal kull Stat Membru skont l-Artikoli 4(1) 
u 6 (2) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Għażla ta' sħab finanzjarji minbarra l-

BEI
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-
Regolament sabiex tistabbilixxi d-dettalji 
tal-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà u l-
proċeduri ta' għażla għal sħab finanzjarji 
minbarra l-BEI.
Il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà għas-sħab 
finanzjarji minbarra l-BEI għandhom 
jirrifflettu l-objettivi tal-Faċilità.
B'mod partikolari, meta tagħżel is-sħab 
finanzjarji, il-Kummissjoni għandha tqis 
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il-kapaċità tagħhom:
(a) biex jimmassimizzaw l-impatt tal-
garanzija tal-UE permezz tar-riżorsi 
proprji;
(b) biex jiżguraw diversifikazzjoni 
ġeografika xierqa tal-Faċilità u 
jippermettu l-finanzjament ta' proġetti 
iżgħar;
(c) biex jimplimentaw bir-reqqa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 155(2) u 
155(3) tar-Regolament Finanzjarju fir-
rigward tal-evitar tat-taxxa, il-frodi tat-
taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, il-ħasil tal-
flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u l-
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx;
(d) biex jiżguraw it-trasparenza u l-
aċċess pubbliku għall-informazzjoni 
rigward kull proġett;
(e) biex jiżguraw il-konsistenza tal-
politika tas-self tagħhom mal-miri tal-
Unjoni għall-2030 għall-klima u l-
enerġija u l-objettiv ta' ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050;
(f) biex jintegraw l-analiżi tal-fatturi 
ambjentali, klimatiċi, soċjali u ta' 
governanza fl-għażla u fl-evalwazzjoni 
tal-proġetti.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati tal-għażla.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar dwar il-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data li 
tirrigwarda l-indikaturi msemmija fil-
paragrafu 1 tinġabar b'mod effiċjenti, 
effettiv u fil-ħin. Il-benefiċjarji 

2. Is-sistema tar-rappurtar dwar il-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data li 
tirrigwarda l-indikaturi msemmija fil-
paragrafu 1 tinġabar b'mod effiċjenti, 
effettiv u fil-ħin. Il-benefiċjarji u s-sħab 
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f'kooperazzjoni mas-sħab finanzjarji 
għandhom jipprovdu d-data lill-
Kummissjoni dwar dawn l-indikaturi.

finanzjarji għandhom jipprovdu d-data lill-
Kummissjoni dwar dawn l-indikaturi.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta kull sena dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità f'konformità 
mal-Artikolu 250 tar-Regolament 
Finanzjarju. Dak ir-rapport għandu 
jipprovdi informazzjoni dwar ir-riżultati u 
l-impatt tal-Faċilità fir-rigward tal-
objettivi u l-indikaturi ta' prestazzjoni 
tagħha, b'mod partikolari l-kontribut 
tagħha biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
tranżizzjoni u l-objettivi ambjentali tal-
UE. Għal dak il-għan, is-sħab finanzjarji 
u l-benefiċjarji għandhom jipprovdu fuq 
bażi annwali l-informazzjoni u d-data 
kollha meħtieġa.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-Faċilità 
għandha titwettaq sal-30 ta' Ġunju 2025 
meta jkun mistenni li jkun hemm biżżejjed 
informazzjoni disponibbli dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità. L-
evalwazzjoni għandha turi b'mod 
partikolari kif l-appoġġ tal-Unjoni 

2. L-evalwazzjoni interim tal-Faċilità 
għandha titwettaq sat-30 ta' Ġunju 2025 
meta jkun mistenni li jkun hemm biżżejjed 
informazzjoni disponibbli dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità. L-
evalwazzjoni għandha turi b'mod 
partikolari kif l-appoġġ tal-Unjoni 
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pprovdut permezz tal-Faċilità jkun 
ikkontribwixxa biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet tat-territorji li jimplimentaw il-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

pprovdut permezz tal-Faċilità jkun 
ikkontribwixxa biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet tat-territorji li jimplimentaw il-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
speċjalment fir-rigward tal-addizzjonalità. 

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni għandha tanalizza wkoll 
kif l-appoġġ tal-Unjoni pprovdut fl-
ambitu tal-Faċilità kkontribwixxa sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika ta' 
sostenibbiltà tal-UE, b'mod partikolari l-
miri tal-Unjoni għall-2030 għall-klima u 
l-enerġija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050. 

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi tmiem il-perjodu ta' 
implimentazzjoni u sa mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2031, għandu jiġi 
stabbilit rapport ta' evalwazzjoni finali 
dwar ir-riżultati u l-impatt fit-tul tal-
Faċilità.

3. Fi tmiem il-perjodu ta' 
implimentazzjoni u sa mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2031, il-Kummissjoni 
għandha tressaq quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill rapport ta' 
evalwazzjoni indipendenti finali dwar ir-
riżultati u l-impatt fit-tul tal-Faċilità. Is-
sħab finanzjarji u l-benefiċjarji 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni d-
dokumenti u l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex tkun tista' twettaq dik l-
evalwazzjoni.
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Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awditi dwar l-użu tal-appoġġ tal-
Unjoni mogħti permezz tal-Faċilità li 
jitwettaq minn persuni jew minn entitajiet, 
inklużi oħrajn apparti dawk imqabbda 
mill-Istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-
Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-
garanzija kumplessiva skont l-
Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju.

1. L-awditi dwar l-użu tal-appoġġ tal-
Unjoni mogħti permezz tal-Faċilità 
għandhom jitwettqu mill-Qorti tal-
Awdituri skont l-Artikolu 287 tat-TFUE. 
Il-Qorti tal-Awdituri għandha toħroġ 
rapport speċjali dwar l-implimentazzjoni 
tal-Faċilità [...] snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sħab finanzjarji għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni u lil kull 
awditur nnominat id-dokumenti kollha 
disponibbli li huma meħtieġa biex dawn iż-
żewġ awtoritajiet iwettqu l-obbligi 
tagħhom.

2. Is-sħab finanzjarji f'konformità 
mal-arranġamenti kuntrattwali 
applikabbli u l-benefiċjarji għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri d-dokumenti jew l-informazzjoni 
kollha disponibbli li huma meħtieġa biex 
dawn iż-żewġ awtoritajiet iwettqu l-obbligi 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' 
Diċembru 2028. 

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 6(4), l-
Artikoli 13, 13a u 14 għandha tingħata lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028. 

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(4), l-Artikoli 13, 13a u 14 tista' 
tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fiha. 
M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Is-sħab finanzjarji għandhom 
jiżvelaw l-informazzjoni kollha rilevanti 
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dwar kull proġett iffinanzjat u jagħmlu 
dik l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku fuq is-sit web tagħhom.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-benefiċjarji u s-sħab finanzjarji 
għandhom jiżguraw li l-appoġġ tal-Unjoni 
pprovdut permezz tal-Faċilità jkun viżibbli, 
b'mod partikolari meta jippromwovu l-
proġetti u r-riżultati tagħhom, billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata lil diversi 
udjenzi, inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

1. Il-benefiċjarji u s-sħab finanzjarji 
għandhom jiżguraw, sa fejn ikun possibbli 
u f'konformità mar-regoli, il-politiki u l-
proċeduri tagħhom, li l-appoġġ tal-Unjoni 
pprovdut permezz tal-Faċilità jkun viżibbli, 
b'mod partikolari meta jippromwovu l-
proġetti u r-riżultati tagħhom, billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata lil diversi 
udjenzi, inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tressaq l-
opinjonijiet li ħarġet dwar il-proġetti li 
ġew magħżula skont din il-Faċilità 
quddiem il-Parlament Ewropew 
f'konformità mal-Anness II tal-Ftehim 
Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Faċilità ta' self għas-settur pubbliku ta' din il-proposta tikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta. Din se tappoġġja l-investimenti pubbliċi, permezz ta' 
kundizzjonijiet ta' self preferenzjali u se tkun ta' benefiċċju għall-aktar territorji li ntlaqtu 
b'mod negattiv mit-tranżizzjoni klimatika kif identifikati fil-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta.
Din il-faċilità se tikkonsisti f'għotja u komponent ta' self. L-għotja, iffinanzjata mill-baġit tal-
UE minn dħul assenjat u riżorsi baġitarji, se tnaqqas il-piż finanzjarju għall-benefiċjarji li 
jirriżulta mir-rimborż tas-self li se jiġi pprovdut minn sieħeb finanzjarju. Filwaqt li l-
komponent tal-għotja ta' EUR 1,525 biljun huwa maħsub li jiġi implimentat mal-Bank 
Ewropew tal-Investiment (BEI) bħala s-sieħeb finanzjarju ta' EUR 10 biljun, hija prevista l-
possibbiltà ta' kooperazzjoni ma' sħab finanzjarji oħra biex jiġu esplorati modalitajiet oħra ta' 
kooperazzjoni matul iż-żmien, b'mod partikolari f'każ ta' żieda futura possibbli fir-riżorsi tal-
Unjoni, jew f'każ ta' sfidi ta' implimentazzjoni speċifiċi. 

Permezz tal-kontribuzzjoni ta' EUR 1,525 biljun għall-komponent tal-għotja mill-appoġġ tal-
Unjoni u s-self tal-BEI ta' EUR 10 biljun mir-riżorsi proprji tagħha, il-faċilità ta' self għas-
settur pubbliku għandha l-għan li timmobilizza bejn EUR 25 u 30 biljun ta' investimenti 
pubbliċi matul il-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2027. 

Il-Faċilità se tappoġġja l-entitajiet pubbliċi u se tkopri firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li dawn l-investimenti jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp li 
jirriżultaw mill-isfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima, kif 
deskritt fil-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

Il-korapporteurs b'mod ġenerali jilqgħu din il-proposta. L-enfasi tal-emendi tagħhom f'dan l-
istadju hija fuq il-fatt

 li jsaħħu l-enfasi fuq is-setturi u t-territorji partikolarment affettwati mill-proċess ta' 
tranżizzjoni lejn il-miri tal-UE għall-2030 dwar il-klima u l-enerġija u ekonomija 
newtrali għall-klima tal-Unjoni sal-2050 iżda li mhumiex speċifikament fil-mira taħt l-
ewwel pilastru

 li jestendu l-investimenti li għandhom jiġu appoġġjati għal teknoloġija u infrastruttura 
nodfa inklużi l-enerġija rinnovabbli u d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport, il-mobilità 
ekoloġika u sostenibbli, l-investimenti f'attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, it-
trasferiment ta' teknoloġiji avvanzati u lesti għas-suq u l-investimenti fid-
diġitalizzazzjoni

 li jeskludu mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-faċilità s-setturi esklużi skont ir-
Regolament JTF

 li jrendu l-addizzjonalità u għalhekk l-ingranaġġ maħsub aktar ċari, filwaqt li 
jipprevedu deroga għal appoġġ ta' għajnuna konsultattiva u teknika għat-tħejjija, l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' proġetti eliġibbli sabiex ikunu jistgħu jirċievu 
finanzjament minn programmi oħra tal-Unjoni.

 li jsaħħu l-approċċ minn isfel għal fuq billi jenfasizzaw il-parteċipazzjoni tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali rilevanti tat-territorji kkonċernati fit-tħejjija tal-"pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta"

 li jispjegaw fid-dettall il-kriterji għall-għażla tal-proġett u għall-prijoritizzazzjoni 
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tagħhom, fil-każ li d-domanda taqbeż ir-riżorsi ta' finanzjament taħt l-allokazzjonijiet 
nazzjonali filwaqt li jirrikonoxxu d-domanda minn isfel għal fuq u n-natura xprunata 
mid-domanda ta' din il-proposta li tinkludi l-kontribut għat-tranżizzjoni klimatika, il-
kriterji rilevanti stabbiliti minn [Regolament dwar it-twaqqif ta' qafas li jiffaċilita l-
investiment sostenibbli], il-kapaċità tal-proġett li jissodisfa l-objettivi u l-ħtiġijiet ta' 
żvilupp deskritti fil-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, l-objettiv ġenerali tal-
promozzjoni ta' konverġenza reġjonali u territorjali u l-kontribuzzjoni tal-għotja għall-
vijabbiltà tal-proġetti. 

 li jiċċaraw il-kriterji għall-għażla tas-sħab finanzjarji minbarra l-BEI, filwaqt li 
jirriflettu l-objettivi tal-Faċilità

 li jiggarantixxu trasparenza u biżżejjed possibbiltajiet ta' sorveljanza u korrezzjoni 
għall-Parlament matul u wara l-implimentazzjoni tal-faċilità billi jiddefinixxu l-
objettivi u l-ispeċifikazzjonijiet tal-kriterji, ir-rekwiżiti ta' rappurtar u żvelar, 
evalwazzjonijiet u awditjar kif ukoll li jistabbilixxu r-rwol tal-Parlament permezz ta' 
atti delegati.

Iż-żewġ korapporteurs iqisu dan l-abbozz ta' rapport bħala l-punt ta' tluq għat-tħejjija ta' 
pożizzjoni soda tal-Parlament u mandat sabiex jinnegozja b'suċċess mal-Kunsill dwar l-att 
bażiku finali. Dawn jippreżentaw dan l-abbozz ta' rapport bħala kompromess biex fl-istess ħin 
jiżguraw il-flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-faċilità u l-istandards ta' responsabbiltà, bi 
gwida addizzjonali biex jirnexxu fil-ħolqien ta' sottomissjoni ta' proġetti xprunata minn isfel 
għal fuq taħt dan it-tielet pilastru tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta.


