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Emenda 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda 
tal-proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 60
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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 
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 newtrali għall-klima u 
ċirkolari, filwaqt li tiġi evitata d-
degradazzjoni u ma tiġix ikkawżata ħsara 
sinifikanti lil xi ekosistema, fejn 
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ekwivalenti. kwalunkwe bilanċ tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra jiġi kkumpensat minn 
assorbimenti ekwivalenti, fejn ikun hemm 
ċirku magħluq tar-riżorsi u l-
emissjonijiet, fejn l-effiċjenza fir-riżorsi 
tiżdied b'għaxar darbiet fuq il-livell 
attwali, u fejn il-prodotti u l-ekonomija 
jkunu mfassla biex ma jipproduċux skart.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019 11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.

Or. en

Emenda 61
Marek Belka

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 
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 

(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 
tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti billi 
jikkonċentra l-finanzjament tal-Unjoni fuq 
objettivi ekoloġiċi, filwaqt li fl-istess ħin 
ma jipperikolax is-sostenibbiltà soċjali u 
ekonomika tal-UE. 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-isfidi ekonomiċi u soċjali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-



AM\1206333MT.docx 5/104 PE652.545v01-00

MT

ekwivalenti. klima u ċirkolari, fejn kwalunkwe bilanċ 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra jiġi 
kkumpensat minn assorbimenti 
ekwivalenti.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019 11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.

Or. en

Emenda 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 
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.

(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 
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 u 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-isfidi u d-diverġenzi 
ekonomiċi, soċjali u reġjonali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari li 
tkun sostenibbli, newtrali għall-klima, 
ibbilanċjata mil-lat soċjali u inklużiva, 
fejn kwalunkwe bilanċ tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra jiġi kkumpensat minn 
assorbimenti ekwivalenti.
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__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019 11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.

Or. en

Emenda 63
Eero Heinäluoma

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 
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.

(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 
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 kif ukoll fuq il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-objettivi tal-
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 u 
ċirkolari, fejn kwalunkwe bilanċ tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra jiġi 
kkumpensat minn assorbimenti 
ekwivalenti.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019 11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.
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Or. en

Emenda 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

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 
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.

(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 
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 
enerġetika lejn ekonomija newtrali għall-
klima u ċirkolari, fejn kwalunkwe bilanċ 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra jiġi 
kkumpensat minn assorbimenti 
ekwivalenti.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019 11 COM(2019)0640 final, 11.12.2019
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.

Or. en

Emenda 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Wara l-preżentazzjoni mill-
Kummissjoni tal-prijoritajiet tagħha fil-
bidu tal-leġiżlatura, l-UE, flimkien mal-
bqija tad-dinja, kellha tħabbat wiċċha 
mal-pandemija tal-COVID-19 u l-effetti 
tas-saħħa u ekonomiċi tagħha. Dan 
jenħtieġ li jwassal biex dawn l-objettivi 
jiġu kkunsidrati mill-ġdid fiż-żmien qasir 
u medju, filwaqt li jiġu stabbiliti bħala 
prijoritajiet kemm li tingħata spinta lill-
ekonomija li qalgħet daqqa daqqa bl-
impatt tal-pandemija, kif ukoll li jissolvew 
l-emerġenzi tas-saħħa u soċjali kkawżati 
mill-pandemija. Għal dan il-għan, 
għandha tingħata prijorità lill-iżvilupp 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi.

Or. es

Emenda 66
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew approva l-objettiv li sal-2050 
tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Biex dawn l-għanijiet jintlaħqu, 
huwa kruċjali li jkun żgurat li l-parametri 
referenzjarji u l-indikaturi biex jitkejjel il-
progress tal-programmi ffinanzjati mill-
JTF ikollhom il-livell tajjeb ta' 
ambizzjoni. Dan jirrikjedi titjib mhux 
lineari u esponenzjali fl-isforzi tat-
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għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

tranżizzjoni u approċċ ibbażat fuq ix-
xjenza b'analiżi retrospettiva biex il-livell 
ta' ambizzjoni jiżdied sabiex jiġu evitati 
investimenti irrekuperabbli u effetti 
"lock-in" fl-ekonomija. Filwaqt li l-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni 
ambjentali se tkun ta' benefiċċju għal 
kulħadd fuq terminu twil u tipprovdi 
opportunitajiet u sfidi għal kulħadd fuq 
terminu medju, mhux ir-reġjuni u l-Istati 
Membri kollha se jibdew it-tranżizzjoni 
tagħhom mill-istess punt jew għandhom l-
istess kapaċità ta' rispons. Xi wħud huma 
aktar avvanzati minn oħrajn, filwaqt li t-
tranżizzjoni tinvolvi impatt soċjali u 
ekonomiku usa' għal dawk ir-reġjuni li 
jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili - 
speċjalment il-faħam, il-linjite, il-pit u x-
shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

Or. en

Emenda 67
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli, newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew approva l-objettiv li sal-2050 
tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
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klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni enerġetika tinvolvi 
impatt soċjali u ekonomiku usa' għal dawk 
ir-reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili solidi - speċjalment il-faħam, il-
linjite, il-pit u x-shale bituminuż - jew fuq 
industriji b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet 
serra. Sitwazzjoni bħal din mhux biss 
toħloq ir-riskju ta' tranżizzjoni b'pass 
varjabbli fl-Unjoni fir-rigward tal-azzjoni 
klimatika, iżda wkoll ta' disparitajiet 
dejjem akbar bejn ir-reġjuni, li huwa ta' 
detriment għall-objettivi ta' koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jingħataw iż-żmien 
meħtieġ biex jiksbu l-aħjar riżultati 
possibbli skont il-mira tal-UE għan-
newtralità tal-karbonju sal-2050, u biex 
jiġi evitat li r-reġjuni jaqgħu lura.

Or. en

Emenda 68
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew approva l-objettiv li sal-2050 
tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Dan se jkun jeħtieġ investiment 
ġdid sinifikanti, b'mod partikolari 
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ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

f'teknoloġiji ġodda u innovattivi. Filwaqt 
li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali se tkun ta' 
benefiċċju għal kulħadd fuq terminu twil u 
tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

Or. en

Emenda 69
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew approva l-objettiv li sal-2050 
tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
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reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili, speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż, fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra jew 
fuq industriji li l-prodotti tagħhom huma 
milquta mit-tranżizzjoni tal-UE lejn in-
newtralità klimatika. Sitwazzjoni bħal din 
mhux biss toħloq ir-riskju ta' tranżizzjoni 
b'pass varjabbli fl-Unjoni fir-rigward tal-
azzjoni klimatika, iżda wkoll ta' 
disparitajiet dejjem akbar bejn ir-reġjuni, li 
huwa ta' detriment għall-objettivi ta' 
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali.

Or. en

Emenda 70
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima, ċirkolari u 
kompetittiva fuq livell globali 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew, pereżempju bis-saħħa tal-Patt 
Ekoloġiku l-Ġdid, approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
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filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

Or. en

Emenda 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 

(2) It-tranżizzjoni lejn 
ekonomijaċirkolari li tkun sostenibbli, 
newtrali għall-klima, ibbilanċjata mil-lat 
soċjali u inklużiva, tikkostitwixxi wieħed 
mill-objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
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fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

Or. en

Emenda 72
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti u objettiv 
obbligatorju għall-Unjoni. Fit-
12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill Ewropew 
approva l-objettiv li sal-2050 tinkiseb 
Unjoni newtrali għall-klima, f'konformità 
mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi. Filwaqt 
li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali se tkun ta' 
benefiċċju għal kulħadd fuq terminu twil u 
tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
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Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali.

Or. en

Emenda 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u l-ekonomija 
ċirkolari tikkostitwixxi wieħed mill-
objettivi ta' politika l-aktar importanti 
għall-Unjoni. Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-
Kunsill Ewropew approva l-objettiv li sal-
2050 tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet u sfidi għal 
kulħadd fuq terminu medju, mhux ir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha se jibdew 
it-tranżizzjoni tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons. Xi 
wħud huma aktar avvanzati minn oħrajn, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili - speċjalment il-faħam, il-linjite, il-
pit u x-shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni. 
Fit-12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill 
Ewropew approva l-objettiv li sal-2050 
tinkiseb Unjoni newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali se tkun 
ta' benefiċċju għal kulħadd fuq terminu 
twil u tipprovdi opportunitajiet, sfidi iżda 
wkoll ħsara għal kulħadd fuq terminu 
medju, mhux ir-reġjuni u l-Istati Membri 
kollha se jibdew it-tranżizzjoni tagħhom 
mill-istess punt jew għandhom l-istess 
kapaċità ta' rispons. Xi wħud huma aktar 
avvanzati minn oħrajn, filwaqt li t-
tranżizzjoni tinvolvi impatt soċjali u 
ekonomiku usa' għal dawk ir-reġjuni li 
jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili - 
speċjalment il-faħam, il-linjite, il-pit u x-
shale bituminuż - jew fuq industriji 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Sitwazzjoni bħal din mhux biss toħloq ir-
riskju ta' tranżizzjoni b'pass varjabbli fl-
Unjoni fir-rigward tal-azzjoni klimatika, 
iżda wkoll ta' disparitajiet dejjem akbar 
bejn ir-reġjuni, li huwa ta' detriment għall-
objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u 
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territorjali. territorjali.

Or. en

Emenda 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Billi l-pandemija tal-COVID-19 
ikkawżat sfidi bla preċedent għad-
dimensjonijiet soċjali u tal-qgħad madwar 
l-Unjoni, il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni 
Ġusta fis-sentejn li ġejjin, filwaqt li 
jissodisfa l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, jenħtieġ li jkun ibbilanċjat bejn 
li jindirizza l-inizjattivi tal-Patt Ekoloġiku 
u li jindirizza l-konsegwenzi 
soċjoekonomiċi sabiex ma jintensifikax ir-
riskji soċjali u tal-qgħad u d-disparitajiet 
fost ir-reġjuni.

Or. en

Emenda 75
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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 jridu jqisu 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 u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd, u tikkontribwixxi, fl-aħħar mill-
aħħar, għall-iżvilupp ekonomiku tal-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tippreserva l-
prinċipji fundamentali tagħha, bħall-
politiki tas-suq intern tagħha. Għalhekk, 
kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati Membri 
jeħtiġilhom iqisu l-implikazzjonijiet 
ekonomiċi u soċjali tagħha sa mill-bidu 
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nett, u jużaw l-istrumenti kollha possibbli 
biex itaffu l-konsegwenzi negattivi, u 
b'hekk iqisu lil dawk partikolarment 
milquta minn dawn il-politiki, iż-żgħażagħ 
u l-anzjani. Il-baġit tal-Unjoni għandu 
rwol importanti f'dan ir-rigward.

Or. es

Emenda 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 jridu jqisu 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 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. L-għan tat-
tranżizzjoni kkontrollata u ġusta huwa li 
jiġi evitat it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
fir-reġjuni l-iktar esposti filwaqt li ma 
jiġux ipperikolati l-prospetti għal żvilupp 
ekonomiku f'dawn ir-reġjuni; Il-baġit tal-
Unjoni għandu rwol importanti f'dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid (3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
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tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jridu jqisu 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.

tkun ġusta, sostenibbli u soċjalment 
inklużiva, tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol, tipprevjeni l-qgħad u l-
emarġinazzjoni soċjoekonomika. 
Għalhekk, kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati 
Membri jeħtiġilhom iqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u 
reġjonali tagħha sa mill-bidu nett, u jużaw 
l-istrumenti kollha possibbli biex itaffu l-
konsegwenzi negattivi. Il-baġit tal-Unjoni 
jeħtieġ li jaqdi rwol importanti f'dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 78
Marek Belka

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 jridu jqisu 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, inklużiva u soċjalment 
aċċettabbli għal kulħadd, kif ukoll 
tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' impjiegi 
ta' kwalità għolja u l-eradikazzjoni tal-
faqar. 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.

Or. en

Emenda 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Premessa 3
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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 jridu jqisu 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 u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd, u tqis l-effiċjenza ekonomika, is-
sigurtà tal-enerġija u l-affordabbiltà tal-
enerġija. 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.

Or. en

Emenda 80
Clara Ponsatí Obiols

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 jridu jqisu 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 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 u biex jippromwovu 
impjiegi stabbli u ta' kwalità. Il-baġit tal-
Unjoni għandu rwol importanti f'dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 81
Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Premessa 3
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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 jridu jqisu 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 
tnaqqas l-inugwaljanzi, 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.

Or. en

Emenda 82
Frances Fitzgerald

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 jridu jqisu 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 u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jeħtiġilhom iqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi, ambjentali 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.

Or. en

Emenda 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid (3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
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tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jridu jqisu 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.

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, filwaqt li jżommu 
f'moħħhom li l-baġit tal-Unjoni ġej mill-
kontribwenti Ewropej.

Or. en

Emenda 84
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju hija wkoll opportunità biex 
jinħolqu aktar impjiegi. Skont ir-rapport 
tal-2019 dwar l-Iżviluppi fl-Impjiegi u s-
Sitwazzjoni Soċjali fl-Ewropa (ESDE) tal-
Kummissjoni Ewropea, it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju se żżid l-għadd 
ta' impjiegi disponibbli. Sal-2030, it-
tranżizzjoni mistennija toħloq 1,2 miljun 
impjieg addizzjonali fl-UE, minbarra it-
12-il miljun impjieg ġdid diġà mbassra. 
Skont il-Kummissjoni, it-tranżizzjoni tista' 
ttaffi l-polarizzazzjoni attwali tal-impjiegi 
li tirriżulta mill-awtomatizzazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni billi toħloq impjiegi anki 
fin-nofs tad-distribuzzjonijiet tal-pagi u l-
ħiliet, b'mod partikolari fil-kostruzzjoni u 
l-manifattura.

Or. en

Emenda 85
Clara Ponsatí Obiols
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Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din it-tranżizzjoni se tinvolvi d-
diġitalizzazzjoni ta' diversi industriji u l-
proċessi ta' produzzjoni. L-Unjoni hija 
impenjata li tiżgura li l-ebda Stat Membru 
jew kumpanija ma tieħu vantaġġ minn 
din id-diġitalizzazzjoni biex timmina d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali taċ-
ċittadini.

Or. en

Emenda 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027. Dan ikun 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) Jenħtieġ li t-Tranżizzjoni Ġusta 
tkun approċċ ta' politika orizzontali fil-
QFP il-ġdid għall-2021-2027 u 
għaldaqstant tkun iffinanzjata b'mod 
suffiċjenti. Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li ma jitqisx 
bħala strument awtonomu ta' 
finanzjament iżda biex jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027, filwaqt li jiżgura tranżizzjoni 
ġusta għal kulħadd lejn newtralità 
klimatika. Dan jenħtieġ li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi soċjali, 
ekonomiċi u reġjonali ta' tranżizzjoni lejn 
in-newtralità klimatika tal-Unjoni billi 
jgħaqqad flimkien l-infiq tal-baġit tal-
Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi ma' dawk 
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soċjali fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027. Dan ikun 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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jissupplimenta 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 kif 
ukoll il-kontribut tiegħu għal ekonomija 
robusta u sostenibbli, impjiegi ħodor u 
effetti pożittivi fuq is-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta’ Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jissupplimenta l-azzjonijiet l-oħra skont il-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss għall-
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sal-2027. Dan ikun 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.

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. Il-Patt 
Ekoloġiku m'għandux jirriżulta f'piż 
finanzjarju addizzjonali sproporzjonat fuq 
l-industrija Ewropea u l-SMEs.

Or. en

Emenda 89
Carmen Avram

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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027. Dan ikun 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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jissupplimenta 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 b'mod partikolari filwaqt li jitqiesu 
dawk l-inħawi u l-Istati Membri l-aktar 
milquta mit-tranżizzjoni tat-taħlita tal-
enerġija, u jgħaqqad flimkien l-infiq tal-
baġit tal-Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi u 
soċjali fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 90
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027. Dan ikun 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, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li 
jissupplimenta 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 sal-2050 u biex jintlaħqu l-objettivi 
ambjentali l-oħra kollha tal-Unjoni billi 
jgħaqqad flimkien l-infiq tal-baġit tal-
Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi ma' dawk 
soċjali fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 91
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
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 
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 

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
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, 
billi jiżgura l-adozzjoni ta' proġetti 
pubbliċi u privati sostenibbli ġodda u 
innovattivi u ħidmiet oħra li jistgħu 
jittrasformaw l-ekonomija lokali, il-ħajja 
tax-xogħol u l-kumpaniji privati biex isiru 
newtrali għall-klima, ċirkolari, mhux 
tossiċi u sostenibbli f'aspetti ambjentali 
oħra. F'konformità mal-objettiv speċifiku 
tal-JTF, jenħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati 
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flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

mill-JTF jikkontribwixxu direttament biex 
itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni billi 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni u l-
modernizzazzjoni tal-ekonomija lokali u 
billi jtaffu r-riperkussjonijiet negattivi fuq 
l-impjiegi, permezz tal-edukazzjoni, it-
taħriġ mill-ġdid u l-finanzjament ta' 
proġetti li jirrikjedu ħafna ħaddiema li 
joħolqu impjiegi ġodda, bħal proġetti ta' 
kostruzzjoni sostenibbli u infrastruttura 
ekoloġika. 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].

Or. en

Emenda 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 
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 

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
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 jipprevjeni u jindirizza b'suċċess l-isfidi 
soċjali, ambjentali, ekonomiċi u reġjonali 
tat-tranżizzjoni klimatika u jikkompensa 
għalihom billi jappoġġa l-aktar territorji, 
komunitajiet lokali u ħaddiema 
kkonċernati li ġew affettwati. F'konformità 
mal-objettiv speċifiku tal-JTF, jenħtieġ li l-
azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
jikkontribwixxu direttament biex itaffu l-
impatt soċjali, ambjentali, ekonomiku u 
reġjonali tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw 
id-diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni 
tal-ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi 
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ġdid]. permezz ta' miżuri speċifiċi li jiżguraw il-
pagi, il-kwalità tal-ħajja u t-taħriġ tal-
impjegati, kif ukoll billi jikkonsultaw mal-
partijiet ikkonċernati rilevanti kollha u 
jżidu s-sensibilizzazzjoni sew qabel ma tiġi 
ppjanata l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta. 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].

Or. en

Emenda 93
Marek Belka

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 
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].

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta’ koeżjoni. Il-JTF jenħtieġ li 
jaħdem biex joħloq sinerġiji u 
komplementarjetajiet maż-żewġ pilastri l-
oħra tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni 
Ġusta. L-għan tal-JTF huwa li jtaffi l-
effetti negattivi tat-tranżizzjoni klimatika 
billi jappoġġa l-aktar territorji affettwati u 
l-aktar ħaddiema kkonċernati, filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-kompettività globali 
tal-UE kif ukoll li jtejjeb l-istandards tal-
aġenda soċjali u ekonomika. F'konformità 
mal-objettiv speċifiku tal-JTF, jenħtieġ li l-
azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
jikkontribwixxu direttament biex itaffu 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, 
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li huwa stabbilit fl-istess livell u elenkat 
flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

Or. en

Emenda 94
Frances Fitzgerald

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 
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].

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta’ koeżjoni. Il-JTF jenħtieġ li 
jimmira li jikkumplimenta u jiżviluppa 
sinerġiji mal-pilastri l-oħra tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
sabiex jiżgura li t-tliet pilastri jkunu qed 
jaħdmu lejn il-kisba tal-istess objettivi. 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 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].

Or. en
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Emenda 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

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 
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].

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
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 
itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni ġusta mil-lat 
ta' enerġija billi jiffinanzjaw id-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi, it-
titjib tal-ħiliet, jew il-kwalifikazzjoni mill-
ġdid tal-forza tax-xogħol lokali. 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].

Or. en

Emenda 96
Markus Ferber

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 

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
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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 
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].

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 
itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni billi 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni u l-
modernizzazzjoni tal-ekonomija lokali, 
billi jtaffu r-riperkussjonijiet negattivi fuq 
l-impjiegi u billi jirrestawraw il-
kompetittività fuq żmien twil tar-reġjuni. 
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].

Or. en

Emenda 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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 
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, 

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
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 
itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni billi 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni u l-
modernizzazzjoni tal-ekonomija lokali u 
billi jtaffu r-riperkussjonijiet negattivi fuq 
l-impjiegi minħabba l-Patt Ekoloġiku. 
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li huwa stabbilit fl-istess livell u elenkat 
flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

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].

Or. en

Emenda 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta 
(JTF) għandu l-għan speċifiku li sal-2050 
tinkiseb newtralità f'termini tal-
emissjonijiet tal-karbonju u dan l-għan 
jeħtieġ livell proporzjonat ta' 
finanzjament. Dan il-finanzjamenti 
jenħtieġ li jkun separati mill-fondi 
strutturali u ta' investiment tal-UE. Il-
JTF jenħtieġ li jiġi ffinanzjat bħala parti 
minn Qafas Finanzjarju Pluriennali 
2021-2027 imsaħħaħ, b'riżorsi proprji 
ġodda u bil-kapaċità li jgħin l-irkupru 
ekonomiku tal-Ewropa.

Or. pt

Emenda 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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-

(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-
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Nazzjonijiet Uniti u l-ambizzjoni akbar tal-
Unjoni kif propost fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, jeħtieġ li l-JTF 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.

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' 
30 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni li 
tikkontribwixxi għall-objettivi dwar il-
klima. Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-
FSE+ se jikkontribwixxu bis-sħiħ biex 
tintlaħaq din il-mira.

Or. en

Emenda 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

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, jeħtieġ li l-JTF 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 bis-sħiħ 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, 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.

Or. pt
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Emenda 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

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, jeħtieġ li l-JTF 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, 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. It-trasferimenti volontarji tar-
riżorsi deċiżi minn kull Stat Membru mill-
FEŻR u l-FSE+ se jikkomplementaw il-
kisba ta' din il-mira.

Or. en

Emenda 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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, jeħtieġ li l-JTF jipprovdi 

(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 
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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.

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 li jistgħu jiġu ttrasferiti 
minn fondi oħra koperti mir-Regolament 
(UE) [RDK ġdid] jenħtieġ li 
jikkontribwixxu bis-sħiħ biex tintlaħaq din 
il-mira.

Or. en

Emenda 103
Sirpa Pietikäinen

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, jeħtieġ li l-JTF 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, il-JTF jenħtieġ li jipprovdi 
kontributi ewlenin biex l-azzjonijiet 
klimatiċi jiġu integrati abbażi tat-
Tassonomija tal-UE, b'mod partikolari l-
prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara". 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 bis-
sħiħ biex tintlaħaq din il-mira.

Or. en
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Emenda 104
Eero Heinäluoma

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, jeħtieġ li l-JTF 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, il-politika ta' koeżjoni u l-JTF 
jenħtieġ li jipprovdu 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 trasferiti mill-
FEŻR u l-FSE+ se jikkontribwixxu bis-
sħiħ biex tintlaħaq din il-mira u 
għaldaqstant huma importanti biex il-
fondi ta' koeżjoni jiġu ffukati lejn l-
appoġġ tal-objettivi tal-UE dwar il-klima.

Or. en

Emenda 105
Carmen Avram

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 

(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 
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Ewropew, jeħtieġ li l-JTF 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.

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 trasferiti mill-FEŻR u l-
FSE+, skont il-ħtiġijiet tal-iżvilupp 
identifikati fil-livell reġjonali u lokali fil-
pjanijiet nazzjonali ta' tranżizzjoni ġusta, 
se jikkontribwixxu bis-sħiħ biex tintlaħaq 
din il-mira.

Or. en

Emenda 106
Marek Belka

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, jeħtieġ li l-JTF 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, il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali 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 bis-sħiħ biex 
tintlaħaq din il-mira.

Or. en
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Emenda 107
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Abbażi tal-linji gwida tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment, jenħtieġ li jiġi 
permess l-iffinanzjar sa 75 % tal-kosti 
stmati ta' proġett appoġġat mill-JTF.

Or. en

Emenda 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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) Ir-riżorsi tal-JTF jenħtieġ li jkunu 
konsistenti mal-objettivi ambizzjużi 
tiegħu. Sabiex jinkisbu, il-JTF jenħtieġ li 
jkun fond mgħammar bis-sħiħ 
b'allokazzjoni finanzjarja distinta u 
adegwata, li tkun indipendenti mill-
allokazzjonijiet ta' fondi strutturali u ta' 
investiment oħra tal-UE. Jenħtieġ li l-
aċċess għall-JTF ma jkunx subordinat 
għat-trasferimenti mill-fondi oħra. 
Madankollu, ir-riżorsi tal-JTF waħedhom 
mhumiex se jkunu kapaċi li jindirizzaw l-
isfidi kollha marbuta ma' tranżizzjoni 
ġusta u inklużiva lejn in-newtralità 
klimatika. Għal dik ir-raġuni, jenħtieġ li 
r-riżorsi mill-JTF jikkomplementaw ir-
riżorsi disponibbli taħt il-politika ta' 
koeżjoni, iżda bl-ebda mod m'għandhom 
jissostitwixxu l-iskemi ta' finanzjament ta' 
investiment ta' koeżjoni, u l-istabbiliment 
tal-JTF jenħtieġ li ma jwassalx għal 
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tnaqqis jew trasferimenti obbligatorji 
minn fondi oħra koperti mir-Regolament 
(UE) [RDK ġdid], u b'hekk jipprovdi 
għall-ikkompletar tal-politiki u l-objettivi . 
L-allokazzjoni tal-fondi għall-JTF 
jenħtieġ li ma tkunx għad-detriment ta' 
reġjuni li ma jibbenefikawx minnha, 
peress li dan jista' jżid id-differenzi 
strutturali.

Or. en

Emenda 109
Carmen Avram

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 li jenħtieġ li 
tinżamm bħala strument ta' investiment 
distint u separat li wera l-merti tiegħu 
għal ħafna reġjuni tal-UE; barra minn 
hekk, l-allokazzjonijiet tal-JTF u tal-fondi 
ta' koeżjoni għandhom jevitaw li jżidu d-
differenzi bejn l-Istati Membri tal-UE 
b'mod partikolari matul u wara l-kriżi tal-
COVID-19.

Or. en

Emenda 110
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jeħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni iżda mingħajr 
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il-politika ta' koeżjoni. ebda trasferiment obbligatorju tal-fondi 
tal-FEŻR fil-pakkett tal-JTF. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jiddedikaw parti mill-
fondi tal-FEŻR għar-rivitalizzazzjoni 
ekonomika tar-reġjuni milquta mit-
tranżizzjoni bħala komplement għall-
appoġġ soċjali pprovdut mill-JTF.

Or. en

Emenda 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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 iżda bl-ebda 
mod m'għandhom jissostitwixxu tali 
investimenti u b'mod partikolari il-
finanzjament mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE +) jew il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR).

Or. en

Emenda 112
Marek Belka

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 tal-JTF 
jiżdiedu b'mod sinifikanti u 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni sabiex 
jindirizzaw l-objettivi ambizzjużi tal-UE. 
L-istabbiliment tal-JTF jenħtieġ li ma 
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jwassal għal ebda tnaqqis jew 
trasferimenti minn fondi oħrajn bħar-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni l-ġdid.

Or. en

Emenda 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni u 
l-istrumenti ta' finanzjament tal-UE u 
dawk nazzjonali rilevanti l-oħra li 
għandhom fil-mira tagħhom is-setturi 
vulnerabbli, u m'għandhomx iwasslu għal 
tnaqqis mill-fondi tal-UE koperti mir-
Regolament ../…[RDK ġdid] jew għal 
trasferimenti obbligatorji minnhom.

Or. en

Emenda 114
Enikő Győri

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) Ir-riżorsi mill-JTF jistgħu 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni. L-istabbiliment 
tal-JTF jenħtieġ li ma jwassalx għal 
tnaqqis fil-fondi koperti mir-Regolament 
(UE) [RDK ġdid] jew għal trasferimenti 
minnhom.

Or. en
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Emenda 115
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-riżorsi addizzjonali għall-Baġit 
tal-Unjoni biex jiġi ffinanzjat il-JTF u l-
objettivi ambizzjużi tiegħu jenħtieġ li jiġu 
minn basket ta' riżorsi proprji ġodda tal-
Unjoni, inklużi mekkaniżmi u taxxi li 
jkollhom impatt ta' benefiċċju fuq it-
tranżizzjoni ġusta bħad-dħul mill-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntieri, id-dħul mis-sistema 
tal-iskambju tal-emissjonijiet iżda wkoll 
mit-tassazzjoni tas-servizzi diġitali.

Or. en

Emenda 116
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex ikun hemm Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta li jista' jaqbel mal-
isfidi straordinarji li qed tiffaċċja l-
Ewropa, dan għandu jiżdied b'riżorsi 
proprji addizzjonali ġodda li jenħtieġ li 
jiġu minn taxxi ġodda bħal taxxa diġitali 
tal-UE u taxxi fuq is-settur finanzjarju. 
B'mod partikolari, l-Ewropa għandha 
tippreżenta proposta dwar Taxxa Diġitali 
tal-UE sal-aħħar tas-sena.

Or. en
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Emenda 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 
sostenibbli, newtrali għall-klima, 
ibbilanċjata mil-lat soċjali u inklużiva 
tippreżenta sfida lill-Istati Membri kollha. 
Madankollu, mhux l-Istati Membri u r-
reġjuni kollha għandhom l-istess punti ta' 
tluq u ħtiġijiet, li konsegwentement ifisser 
li xi wħud minnhom se jkunu aktar 
esposti għal riskji soċjali u ekonomiċi. It-
tranżizzjoni se tkun partikolarment 
eżiġenti fuq dawk l-Istati Membri li 
jiddependu ħafna mill-fjuwils fossili jew 
minn attivitajiet industrijali b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra li jeħtieġ li 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 jenħtieġ li tirrifletti l-
ħtiġijiet u l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mal-isfidi soċjali, ekonomiċi u 
reġjonali marbuta ma' tranżizzjoni ġusta 
u inklużiva lejn in-newtralità klimatika.

Or. en

Emenda 118
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija (8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 



AM\1206333MT.docx 43/104 PE652.545v01-00

MT

newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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.

newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 
jeħtieġ li 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.Għandha tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna fuq l-enerġija 
ġġenerata mill-impjanti tal-enerġija 
nukleari li ma jistgħux jingħalqu f'jum 
wieħed u fejn l-investimenti fir-riċerka 
nukleari u l-ġestjoni tal-iskart iridu 
jitkomplu. Għaldaqstant il-JTF jenħtieġ li 
jkopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

Or. en

Emenda 119
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili solidi jew minn attivitajiet 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra li jeħtieġ li jiġu eliminati 
b'mod gradwali jew jadattaw għal 
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u li 
ma għandhomx il-mezzi finanzjarji biex 
jagħmlu dan. Għaldaqstant il-JTF jenħtieġ 
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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.

li jkopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ 
li tirrifletti l-punt tat-tluq tat-tranżizzjoni, 
id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili solidi 
fit-taħlita tal-enerġija u l-kapaċità tal-
Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex jiffaċilitiaw it-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u 
lejn Ewropa sostenibbli.

Or. en

Emenda 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 tippreżenta sfida lill-
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 jew 
li jipproduċu prodotti inkompatibbli mal-
objettiv tan-newtralità klimatika, li jeħtieġ 
li jiġu eliminati b'mod gradwali jew li 
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 jenħtieġ li tirrifletti l-kapaċità 
tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni biex jiksbu n-newtralità 
klimatika sal-2050.

Or. en

Emenda 121
Marek Belka
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 tippreżenta sfida lill-
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 
jeħtieġ li 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.Għalhekk, l-ebda Stat 
Membru u l-ebda ċittadin tiegħu ma 
għandu jitħalla waħdu. Għaldaqstant il-
JTF jenħtieġ li jkopri l-Istati Membri 
kollha, iżda d-distribuzzjoni tal-mezzi 
finanzjarji jenħtieġ li tirrifletti l-kapaċità 
tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Or. en

Emenda 122
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna, jew li sa ftit 
żmien ilu kienu jiddependu ħafna, mill-
fjuwils fossili jew minn attivitajiet 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra li jeħtieġ li jiġu eliminati 
b'mod gradwali jew li għandhom bżonn 
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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.

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 jenħtieġ li tirrifletti l-kapaċità 
tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Or. es

Emenda 123
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
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 tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili u, sa ċertu punt anqas, 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 jenħtieġ li tirrifletti l-kapaċità 
tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Or. en

Emenda 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-fatt li xi reġjuni jiddependu 
ħafna fuq il-fjuwils fossili jenħtieġ li 
jitqies bis-serjetà meta jiġu ppjanati l-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
u l-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom, 
bil-ħsieb li jiġi evitat li jkun hemm aktar 
disparitajiet soċjali, ekonomiċi u reġjonali 
minħabba qgħad u faqar fl-Unjoni. Il-
fondi meħtieġa jenħtieġ li jiġu allokati 
għat-taħriġ tal-impjegati affettwati 
direttament jew indirettament minn dawn 
il-programmi.

Or. en

Emenda 125
Sirpa Pietikäinen

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ li jkun marbut mat-

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni u t-
Tassonomija tal-UE għall-Finanzi 
Sostenibbli, inkluż il-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti". Jenħtieġ 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 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima u 
ċirkolari filwaqt li ma jagħmlux ħsara lil 
kwalunkwe objettiv ambjentali ieħor 
stabbilit fir-Regolament dwar it-
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tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
205013 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

Tassonomija tal-UE u f'konformità mal-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti". 
Għas-setturi li 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, li sal-205013 għandu 
jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, 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, il-
konnettività ferrovjarja u l-ferroviji 
b'veloċità għolja, in-networks tal-enerġija 
bħall-grids intelliġenti u s-supergrids, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha. Jenħtieġ 
li l-appoġġ tekniku jissaħħaħ fil-forma ta' 
inkubaturi u proġetti ġodda fil-livell lokali 
u nazzjonali li jiġbru flimkien lill-
finanzjaturi u l-promoturi ta' proġetti. 
Jenħtieġ li dawn l-inkubaturi jiffaċilitaw 
negozji ġodda differenti, sħubiji pubbliċi 
u privati u teknoloġiji fixkiela u mudelli 
ta' servizz, biex jgħinu lil dawn il-proposti 
ta' proġetti jiżviluppaw ħalli jirċievu 
finanzjament fil-livell nazzjonali u tal-UE.

__________________ __________________
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-

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

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

Or. en

Emenda 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
205013 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ 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 
qabel kollox jimmitigaw l-impatti neġattivi 
tat-tranżizzjoni ambjentali fuq l-
ekonomija u s-soċjetà u jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija li tkun 
newtrali għall-klima u ċirkolari. L-
investimenti f'sorsi ta' enerġija 
tranżizzjonali bħall-gass naturali 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
jekk dawn l-investimenti jwasslu għal 
tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u jippermettu l-użu tal-
gass rinnovabbli bħala alternattiva 
sostenibbli. Għas-setturi li 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. 
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ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

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, li sal-205013 għandu jwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika, 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha. Jeħtieġ 
ukoll li jingħata appoġġ lill-fabbriki 
industrijali u lill-parks industrijali fl-
isforzi tagħhom biex jadattaw l-ispazji 
tagħhom għal attivitajiet sostenibbli 
ġodda.

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

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

Or. en

Emenda 127
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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. 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
205013 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ 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 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni gradwali 
lejn ekonomija li tkun newtrali għall-klima 
u ċirkolari, ibbilanċjata mil-lat soċjali, 
innovattiva, u ekonomikament sostenibbli. 
Għas-setturi b'livelli għolja ta' 
emissjonijiet ta' CO2, 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, f'kooperazzjoni f'dan ir-rigward 
mas-sħab soċjali, it-trade unions u 
partijiet ikkonċernati oħrajn, biex jitfassal 
kalendarju bbilanċjat iżda ambizzjuż għal 
dawn l-azzjonijiet. Rigward it-
trasformazzjoni tas-setturi b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra, jenħtieġ li l-
appoġġ jippromwovi attivitajiet b'użu 
anqas ta' karbonju permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi u prodotti 
ġodda jew, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, 
enerġija affordabbli b'emissjonijiet baxxi, 
li sal-205013 għandu jwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika, filwaqt li jinżammu u 
jiżdiedu l-impjiegi tas-sengħa, tiġi evitata 
d-degradazzjoni ambjentali, u tissaħħaħ 
aktar il-kompetittività globali tal-UE. 
Jenħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet li jsaħħu l-
innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
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tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari, kompetittiva, 
sostenibbli u newtrali għall-klima 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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018) 773 final).

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

Or. en

Emenda 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
bħall-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq 
il-faħam, il-linjite, il-pit u x-shale 
bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tipprijoritizza dawk li jappoġġaw lill-
persuni, il-komunitajiet u l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fiż-żmien 
medju u fit-tul, u jkunu allinjati bis-sħiħ 
mal-objettivi kollha tal-Patt Ekoloġiku, tal-
Ftehim ta' Pariġi u tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali. Jenħtieġ li l-proġetti 
ffinanzjati jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari li 
tkun sostenibbli, newtrali għall-klima, 
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estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jeħtieġ 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, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
205013 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-effetti sekondarji negattivi 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
newtrali għall-klima u jikkontribwixxu 
għaliha.

ibbilanċjata mil-lat soċjali u inklużiva. 
Għas-setturi li jinsabu f'deklin, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż, 
il-gass, iż-żejt jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili, l-
appoġġ jenħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività abbażi ta' 
pjan direzzjonali ddefinit b'mod ċar, li 
dwaru jkun hemm qbil fost il-partijiet 
ikkonċernati kollha, inklużi l-impjegati u 
l-komunitajiet lokali milquta, 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, li sal-2040 għandu jwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. 
Jenħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet li jimmassimizzaw 
il-benefiċċji għall-komunità marbuta mal-
enerġija rinovabbli, isaħħu l-innovazzjoni 
u r-riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri jtejbu l-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità għolja u sostenibbli, jgħinu biex 
jittaffew l-effetti soċjoekonomiċi negattivi 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
newtrali għall-klima 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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 

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

Or. en

Emenda 129
Eero Heinäluoma

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
205013 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u s-suq tax-xogħol u li jkunu 
sostenibbli u vijabbli fit-tul, filwaqt li 
jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt Ekoloġiku 
u tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li 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, li sal-205013 għandu jwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u jiġu 
evitati d-degradazzjoni ambjentali u l-
impatt negattiv fuq il-kundizzjonijiet ekwi 
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tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

ta' kompetizzjoni. L-appoġġ għandu jkun 
disponibbli biss għall-kumpaniji li jkunu 
vijabbli fit-tul. Jenħtieġ li l-appoġġ ikun 
disponibbli wkoll għas-setturi indiretti u l-
impjiegi li jiddependu fuq ktajjen tal-valur 
tal-fjuwils fossili u fuq proċessi 
industrijali b'emissjonijiet intensivi ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, pereżempju 
għall-għoti ta' ħiliet ġodda lill-ħaddiema. 
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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima 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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018) 773 final).

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

Or. en

Emenda 130
Eva Maydell, Enikő Győri

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 appoġġata 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 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
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lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għal setturi, bħall-produzzjoni 
tal-enerġija bbażata fuq il-faħam, il-linjite, 
il-pit u x-shale bituminuż jew l-attivitajiet 
ta' estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili 
solidi, l-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut 
mat-tneħħija gradwali tal-attività u l-impatt 
negattiv korrispondenti fil-livell tal-
impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni tas-
setturi b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet 
serra, jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda b'rabta mal-effiċjenza 
tal-enerġija, il-ħżin tal-enerġija u b'livell 
inqas ta' karbonju permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, biex iwassal għal tnaqqis sinifikanti 
fl-emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika sal-205013, filwaqt li jinżammu u 
jiżdiedu l-impjiegi u tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali. Il-gass irid jiġi 
rikonoxxut bħala teknoloġija 
intermedjarja li jeħtieġ li jkollha rwol 
importanti fit-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet. Is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija għandha tibqa' 
intatta b'innovazzjonijiet tekniċi, inkluż l-
introduzzjoni ta' innovazzjonijiet tal-
idroġenu u sorsi innovattivi oħra ta' 
enerġija. 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima 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-

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

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

Or. en

Emenda 131
Carmen Avram

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ 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 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
investimenti jkunu wkoll sensittivi għal 
dawk l-Istati Membri li jiddependu ħafna 
fuq l-enerġija ġġenerata minn impjanti 
tal-enerġija nukleari li ma jistgħux 
jingħalqu f'ħakka t'għajn; jeħtieġ li l-
investimenti fir-riċerka nukleari u l-
ġestjoni tal-iskart nukleari jkomplu. 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 
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ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta' teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, biex iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika sal-205013, 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima 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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018) 773 final).

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

Or. en

Emenda 132
Markus Ferber

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 appoġġata 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 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni u jenħtiġilhom jappoġġaw l-
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tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

objettiv li jirrestawraw il-kompetittività 
fir-reġjuni affettwati fuq medda twila ta' 
żmien. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul u favur 
it-tkabbir, filwaqt li jitqiesu l-objettivi 
kollha tal-Patt Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-
proġetti ffinanzjati jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija li tkun newtrali 
għall-klima u kompetittiva. 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, biex iwassal għal tnaqqis sinifikanti 
fl-emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika sal-205013, 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 jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 

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

Or. en

Emenda 133
Frances Fitzgerald

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
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 jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni u jenħtiġilhom ikunu f'konformità 
mat-Tassonomija tal-UE għall-
Investiment Sostenibbli. Jenħtieġ 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 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, biex iwassal għal tnaqqis sinifikanti 
fl-emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika sal-205013, filwaqt li jinżammu u 
jiżdiedu l-impjiegi u tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali. Jenħtieġ li 
tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
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tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

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 jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018) 773 final).

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

Or. en

Emenda 134
Maximilian Krah

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 appoġġata 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. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
bħall-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq 
il-faħam, il-linjite, il-pit u x-shale 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ 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 
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 
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bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ 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 jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

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 ġodda – bħall-
bijometanizzazzjoni – jew prodotti ġodda, 
biex iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika sal-205013, 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 jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
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 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 
(COM(2018) 773 final).

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

Or. en

Emenda 135
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex tiġi żgurata proċedura 
effikaċi ta' xiri sfurzat mis-settur privat, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li l-
finanzjament mill-Fond ta' Tranżizzjoni 
Ġusta ma jeskludix l-investiment fis-settur 
privat li se jiġi ffaċilitat permezz tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta. 
Jinsisti li l-investiment pubbliku u privat 
għandu jikkumplimenta wieħed lill-ieħor, 
fejn possibbli, sabiex il-finanzjament 
għat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika tkun massimizzata.

Or. en

Emenda 136
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-jeħtieġ 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 għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(11) Objettiv fundamentali tal-JTF 
huwa l-iżgurar ta' opportunitajiet ta' 
impjiegi sostenibbli għall-ħaddiema u t-
territorji affettwati mit-tranżizzjoni 
klimatika. Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-iktar vulnerabbli għat-tranżizzjoni 
klimatika, jenħtieġ li l-JTF ikopri t-taħriġ 
professjonali, l-iżvilupp ta' ħiliet ġodda, it-
titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema milquta, bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg u jgħin fl-adattament tas-swieq 
tax-xogħol tal-Unjoni, kif ukoll jipprovdi 
l-għajnuna fit-tiftix ta' impjieg lil dawk li 
qed ifittxu impjieg u fl-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol. Għandha ssir 
enfasi speċjali fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri f'dak li għandu x'jaqsam mal-
forniment ta' opportunitajiet ta' impjieg 
għaċ-ċittadini affettwati mit-tranżizzjoni 
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klimatika.

Or. en

Emenda 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-jeħtieġ 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 għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini u l-
impjegati l-iktar vulnerabbli għat-
tranżizzjoni klimatika, b'mod speċjali fit-
territorji l-iktar affettwati, jenħtieġ li l-
JTF ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, bil-għan li 
jgħinhom jadattaw, b'mod sostenibbli, 
inklużiv, b'terminu twil u b'bilanċ bejn il-
ġeneri għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjiegi bi kwalità sħiħa u għolja, kif 
ukoll jipprovdi l-għajnuna fit-tiftix ta' 
impjieg lil dawk li qed ifittxu impjieg u 
jiżgura l-inklużjoni attiva, kwalitattiva u 
sostenibbli tagħhom fis-suq tax-xogħol, 
filwaqt li jittieħdu wkoll miżuri biex itaffu 
l-effetti soċjali indiretti, bħall-ispejjeż tal-
kiri u tal-enerġija li qed jiżdiedu.

Or. en

Emenda 138
Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-jeħtieġ li l-JTF ikopri wkoll it-titjib 
tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema 
milquta, bil-għan li jgħinhom jadattaw għal 

(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-
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opportunitajiet ġodda ta' impjieg, kif ukoll 
jipprovdi għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

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. Il-ħolqien ta' effett ta' 
impjieg nett b'impjiegi ġodda ta' kwalità 
għolja għandu jkun l-għan ġenerali tat-
tranżizzjoni klimatika u l-Mekkaniżmu 
għal Tranżizzjoni Ġusta inkluż il-JTF.

Or. en

Emenda 139
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-jeħtieġ 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 għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(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, billi jgħinhom jakkwistaw 
ħiliet professjonali ġodda fosthom fil-
qasam tad-diġitalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 140
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li (11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
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huma l-jeħtieġ 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 għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

huma l-iktar vulnerabbli għat-tranżizzjoni 
klimatika, jenħtieġ li l-JTF ikopri wkoll it-
taħriġ professjonali, it-titjib tal-ħiliet u t-
taħriġ mill-ġdid taċ-ċittadini milquta minn 
tibdil bħal dan (speċjalment ħaddiema 
f'postijiet bħal dawn), 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.

Or. en

Emenda 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-jeħtieġ 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 għajnuna lil dawk li qed ifittxu 
impjieg fit-tiftix ta' opportunitajiet ġodda 
ta' impjieg kif ukoll l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(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 u tal-persuni li qed ifittxu 
impjieg milquta, bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg, kif ukoll jipprovdi l-għajnuna l-
għajnuna fit-tiftix ta' impjieg lil dawk li 
qed ifittxu impjieg u l-inklużjoni attiva 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 142
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet 
l-importanza tal-JTF fir-rigward tal-
ħtieġa li jinbnew mill-ġdid l-ekonomiji 
tar-reġjuni l-aktar milquta mit-
tranżizzjoni klimatika. Minħabba l-
interdipendenza bejn it-tranżizzjoni 
klimatika u t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, jeħtieġ li jkun hemm biżżejjed 
riżorsi bħala parti mill-JTF biex jiġu 
indirizzati l-isfidi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, li ġew 
aggravati mill-pandemija tal-COVID-19. 
Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-
27 ta' Mejju 2020 bit-titolu "Europe's 
moment: Repair and Prepare for the Next 
Generation" (Il-mument tal-Ewropa: 
Nirranġaw u Nippreparaw għall-
Ġenerazzjoni li Jmiss) tipproponi li d-daqs 
tal-JTF jiżdied għal EUR 40 biljun.

Or. en

Emenda 143
Frances Fitzgerald

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-

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs, negozji ġodda u 
intraprenditorija. Investiment produttiv 
jenħtieġ 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, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati biss 
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tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 
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 jeħtieġ 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.

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 tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE. Jenħtieġ li 
jiġi żgurat li l-JTF jibqa' konsistenti mar-
regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat fil-
kuntest tar-riforma li għaddejja bħalissa 
tar-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat 
bħala parti mill-proċess ta' 
modernizzazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
Għajnuna mill-Istat, filwaqt li jitqies ukoll 
il-Qafas Temporanju għal miżuri ta' 
għajnuna mill-Istat biex tiġi appoġġata l-
ekonomija fit-tifqigħa tal-COVID-19 
bħalissa.

__________________ __________________
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 

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 
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d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).

d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

Emenda 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

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 
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 jeħtieġ 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 

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni tal-enerġija, 
jenħtieġ li l-JTF jipprovdi appoġġ għal 
investimenti produttivi fl-SMEs. 
Investiment produttiv jenħtieġ 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, jenħtieġ 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 għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. F'reġjuni fejn ġew 
identifikati riskji tas-sigurtà tal-provvista 
tal-elettriku bħala riżultat tat-tranżizzjoni 
tal-enerġija, għandhom jiġu appoġġati 
investimenti fl-immodernizzar tas-sistemi 
tal-enerġija eżistenti u l-kostruzzjoni ta' 
faċilitajiet ġodda tal-enerġija li 
jirrispettaw l-ambjent biex jippermettu 
tranżizzjoni tal-enerġija b'suċċess fir-
reġjuni milquta. 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 
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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.

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 jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en

Emenda 145
Marek Belka

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-

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-intrapriżi kollha, li 
madankollu għandu jikkonċentra b'mod 
speċjali fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi. 
Investiment produttiv jenħtieġ li jkun 
jinftiehem bħala investiment f'kapital fiss 
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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 
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 jeħtieġ 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.

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, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati jekk 
jikkontribwixxu sewwa għat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija kompetittiva, sostenibbli u 
baxxa fl-emissjonijiet tal-karbonju u jekk 
huma meħtieġa fil-mitigazzjoni tat-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 tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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, 

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, 
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25.10.2003, p. 32). 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Emenda 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

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 
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-
Kunsill u jekk jirriżultaw fil-protezzjoni ta' 
għadd sinifikanti ta' impjiegi. Kull 
investiment bħal dan jeħtieġ 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-

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs, biex jgħinhom 
jorjentaw ruħhom mill-ġdid l-attivitajiet 
tan-negozju tagħhom u joħolqu 
opportunitajiet ġodda. Investiment 
produttiv jenħtieġ 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, skalar u impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ 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 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 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 jenħtieġ li jkun 
konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE u, b'mod 
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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.

partikolari, l-appoġġ għal investimenti 
produttivi minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en

Emenda 147
Eero Heinäluoma

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 
għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jeħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ 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, jenħtieġ 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 għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. Jenħtieġ li 
jitħallew isiru investimenti f'faċilitajiet 
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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 jeħtieġ 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.

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 jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE. Jenħtieġ li 
l-investiment produttiv għall-intrapriżi ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni bejn l-intrapriżi.

__________________ __________________
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).

Or. en

Emenda 148
Maximilian Krah

Proposta għal regolament
Premessa 12
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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 
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 jeħtieġ 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.

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs, pereżempju fil-qasam 
tal-bijodegradazzjoni anaerobika 
f'konformità mad-Direttiva ILUC. 
Investiment produttiv jenħtieġ 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, jenħtieġ 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 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 tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-



PE652.545v01-00 76/104 AM\1206333MT.docx

MT

Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en

Emenda 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 
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-

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ 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 sostenibbli u 
ta' kwalità għolja. Għal intrapriżi li 
mhumiex SMEs, jenħtieġ 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 għal rilokazzjoni jew 
jirriżultaw minnha. Kull investiment bħal 
dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Dawn l-investimenti jenħtieġ li 
jkunu sostenibbli u jkunu konsistenti mal-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas u l-
prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-
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allokazzjoni bla ħlas skont id-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u jekk jirriżultaw fil-protezzjoni ta' 
għadd sinifikanti ta' impjiegi. Kull 
investiment bħal dan jeħtieġ 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.

ewwel", u ma jitqisux bħala tieqa ta' 
opportunità għall-istallazzjonijiet 
industrijali biex ibigħu l-eċċess tal-kwoti 
tal-emissjonijiet għall-profitt tagħhom 
stess. M'għandhomx isiru investimenti 
f'installazzjonijiet tal-fjuwils fossili. 
Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en

Emenda 150
Clara Ponsatí Obiols

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-

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs, primarjament f'dawk 
li jappartjenu għal setturi robusti. 
Investiment produttiv jenħtieġ li jkun 
jinftiehem bħala investiment f'kapital fiss 
jew f'assi immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb 
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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 
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 jeħtieġ 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.

li jiġu prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ 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 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 tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en
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Emenda 151
Bogdan Rzońca

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 
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 jeħtieġ 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 

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ 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, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati meta 
jikkontribwixxu 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 tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ 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 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
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megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) 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).

Or. en

Emenda 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat jenħtieġ li jiġu applikati b'mod 
flessibbli f'reġjuni eliġibbli li jkunu 
għaddejjin minn tranżizzjoni, biex jiġu 
ffaċilitati l-investimenti privati. Meta jiġu 
ffaċilitati l-investimenti privati, jenħtieġ li 
jitqiesu l-problemi tal-bidla strutturali fir-
reġjuni eliġibbli sabiex jiġi żgurat li dawk 
ir-reġjuni jkollhom biżżejjed flessibbiltà 
biex iwettqu l-proġetti tagħhom b'mod li 
jkun soċjalment u ekonomikament 
vijabbli.

Or. en

Emenda 153
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-reviżjoni ppjanata tar-regoli 
dwar l-Għajnuna mill-Istat jenħtieġ li 
jkollha l-għan li ssaħħaħ u tissemplifika 
l-kapaċitajiet ta' investiment 
f'soluzzjonijiet sostenibbli u f'għodod 
konkreti għall-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali li r-rwol tagħhom se 
jkun strumentali f'implimentazzjoni 
effikaċi u innovattiva tal-JTF;

Or. en

Emenda 154
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-JTF jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jappoġġa biss investimenti li huma 
ekonomikament vijabbli u jipprovdu valur 
miżjud lit-territorju kkonċernat. Jenħtieġ 
li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jimmonitorjaw il-vijabbiltà tal-
investimenti derivati mill-JTF fuq bażi 
kontinwa.

Or. en

Emenda 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà 
għall-ipprogrammar tar-riżorsi tal-JTF taħt 

(13) Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà u 
koerenza għall-ipprogrammar tar-riżorsi 
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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-
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.

tal-JTF taħt il-mira tal-Investiment għall-
impjiegi u t-tkabbir, jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-Istati Membri, f'koperazzjoni 
mill-qrib ma' awtoritajiet lokali u 
reġjonali, impjegati, sħab soċjali, 
komunitajiet lokali, is-soċjetà ċivili u l-
partijiet ikkonċernati kollha, iħejju 
programm tal-JTF awtonomu jew 
jipprogrammaw riżorsi tal-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-
Fond ta' Koeżjoni. Skont l-Artikolu 21a 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid], ir-
riżorsi tal-JTF jistgħu jissaħħu fuq bażi 
volontarja b'finanzjament komplementari 
minn fondi oħra koperti mir-Regolament 
(UE) [RDK ġdid], biss meta ġustifikat u 
mingħajr ħsara għall-ksib tal-objettivi ta' 
dawn il-fondi. L-ammonti rispettivi li 
jistgħu jiġu trasferiti minn dawn il-fondi 
jenħtieġ li jkunu konsistenti mat-tip ta' 
operazzjonijiet stipulati fil-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

Or. en

Emenda 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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-
Fond ta' Koeżjoni. Skont l-Artikolu 21a 

(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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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.

Or. en

Emenda 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

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-
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.

(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-
Fond ta' Koeżjoni.

Or. pt

Emenda 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček
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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-
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.

(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-
Fond ta' Koeżjoni. Skont l-Artikolu 21a 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid], ir-
riżorsi tal-JTF jistgħu jissaħħu bit-
trasferiment volontarju tal-finanzjament 
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.

Or. en

Emenda 159
Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 

(14) Jenħtieġ li r-rispett għall-valuri 
fundamentali tal-Unjoni u l-aderenza 
magħhom, bħall-prinċipju tal-istat tad-
dritt, ikunu obbligatorji biex jingħata kull 
appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-UE, 
inkluż il-JTF. L-Istati Membri li 
jibbenefikaw mill-JTF għandhom ikunu 
impenjati biex tintlaħaq il-mira tan-
newtralità klimatika tal-UE 2050. 
Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
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dan il-għan, jeħtieġ 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.

speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija li tkun 
newtrali għall-klima. It-territorji kollha li 
qed jiffaċċjaw sfidi bit-tranżizzjoni lejn 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima 
jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-appoġġ. 
F'dan ir-rigward, jeħtieġ 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 dwar l-
Enerġija u l-Klima. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta li tkun 
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.

Or. en

Emenda 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta' Tranżizzjoni 

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jista' jitkejjel u jiddependi fuq l-
implimentazzjoni effettiva ta' proċess ta' 
tranżizzjoni f'territorju speċifiku sabiex 
tinkiseb ekonomija li tkun newtrali għall-
klima sa mhux aktar tard mill-2040. F'dan 
ir-rigward, jenħtieġ li l-Istati Membri, bi 
djalogu u f'kooperazzjoni mill-qrib, fi 
żmien biżżejjed qabel u bi trasparenza 
sħiħa, mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, 
b'mod partikolari mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, mal-impjegati milquta, mas-
sħab soċjali, il-komunitajiet lokali u s-
soċjetà ċivili, u bl-appoġġ tal-
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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.

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 li tkun 
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. Din il-
kooperazzjoni mill-qrib u l-konsultazzjoni 
għandhom ikomplu fl-istadji kollha tal-
programmi JTF, inklużi l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 161
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ 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-

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija li tkun 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali, kif ukoll 
is-sħab soċjali u r-rappreżentati tas-
soċjetà ċivili fil-livell lokali u reġjonali 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta' Tranżizzjoni 
Ġusta li tkun tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
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aħjar prattiki fis-setturi kollha affettwati. tranżizzjoni u l-esperjenza tagħha, iżda 
mhux tillimita ruħha għaliha, biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u l-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati.

Or. en

Emenda 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ 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 li tkun 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
flimkien mal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali tat-territorji kkonċernati tal-inqas 
fir-reġjuni NUTSlivell 2 u 3 u fil-viċin, 
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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta' Tranżizzjoni 
Ġusta li tkun 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.

Or. en

Emenda 163
Clara Ponsatí Obiols
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ 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 li tkun 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni u l-
parteċipazzjoni tal-entitajiet reġjonali jew 
lokali, iħejju pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, li jagħtu dettalji dwar il-
proċess ta' tranżizzjoni, b'mod konsistenti 
mal-Pjanijiet Nazzjonali tagħhom dwar l-
Enerġija u l-Klima, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-opinjonijiet tar-reġjuni 
tagħhom. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi Pjattaforma ta' 
Tranżizzjoni Ġusta li tkun 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.

Or. en

Emenda 164
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effikaċi 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku li jinkludi l-miri kif ukoll l-
indikaturi tal-output u tar-riżultati u l-
monitoraġġ effikaċi sabiex tinkiseb 
ekonomija li tkun newtrali għall-klima. 
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appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, 
b'mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ 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.

F'dan ir-rigward, jeħtieġ 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 dwar l-
Enerġija u l-Klima. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta li tkun 
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.

Or. en

Emenda 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ 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 

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija li tkun 
newtrali għall-klima. F'dak ir-rigward, l-
Istati Membri jenħtieġ li, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, kif 
definit mill-prinċipju ta' sħubija stabbilit 
fl-Artikolu 6 tar-Regolament UE .../... 
[RDK ġdid] 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 dwar l-
Enerġija u l-Klima. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta li tkun 
tibni fuq il-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni karboniferi fi tranżizzjoni biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
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prattiki fis-setturi kollha affettwati. multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati.

Or. en

Emenda 166
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ 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, 
jeħtieġ 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 dwar l-Enerġija u l-
Klima. Għal dan il-għan, jeħtieġ 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 li tkun 
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. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi Pjattaforma ta' 
Tranżizzjoni Ġusta li tkun 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.

Or. en

Emenda 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 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. 
Jenħtieġ 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, il-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" tat-
Tassonomija tal-UE għall-Finanzi 
Sostenibbli, u li ma jxekklux it-
tranżizzjoni lejn livell baxx tal-karbonju 
jew li jwasslu għall-effetti ta' 
intrappolament u l-abbandun ta' assi, li 
jenħtieġ li jirċievu appoġġ finanzjarju mill-
JTF. M'għandha tkun eliġibbli l-ebda 
attività jew programm li jappoġġaw li 
jibqgħu jintużaw il-fjuwils fossili. 
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.

Or. en
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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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, filwaqt li jinżammu u 
jiżdiedu l-opportunitajiet ta' impjiegi 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. 
Jenħtieġ 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. Il-pjanijiet jenħtieġ li jinkludu 
deskrizzjoni dwar kif il-partijiet 
ikkonċernati u l-komunitajiet lokali se 
jiġu kkonsultati matul il-proċess ta' 
tranżizzjoni. 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.
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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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, filwaqt li jiġu mħarsa l-
impjegati milquta u jiżdied il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda, sostenibbli u ta' kwalità 
għolja. Jenħtieġ li dawn it-territorji jiġu 
ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ 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, il-Ftehim ta' Pariġi u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
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.

Or. en
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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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, filwaqt li jiġu ppreservati 
jew offruti impjiegi fir-reġjun 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. 
Jenħtieġ 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, fejn ikun possibbli 
jkunu koerenti ma' skemi ta' 
finanzjament tal-UE u nazzjonali oħra 
rilevanti, kif ukoll 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.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 ta' 
tranżizzjoni 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 
sal-2050, b'mod partikolari fir-rigward tal-
modernizzazzjoni, il-konverżjoni jew l-
għeluq ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili, attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra jew 
attivitajiet li l-prodotti tagħhom huma 
affettwati mit-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika tal-UE. Jenħtieġ li 
dawn it-territorji jiġu ddefiniti b'mod preċiż 
u jkunu jikkorrispondu mar-reġjuni tan-
NUTS livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ 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.

Or. en
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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. Jeħtieġ 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 jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ 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 ta' 
tranżizzjoni 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 jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni solida 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. 
Jenħtieġ 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.

Or. en

Emenda 173
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Ir-reġjuni li mhumiex identifikati 
bħala territorji l-aktar affettwati b'mod 
negattiv, għandhom ikunu eliġibbli għal 
appoġġ finanzjarju taħt il-JTF, f'każijiet 
ta' sfidi tan-negozju li jirriżultaw minn 
azzjonijiet biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-
klima, u biex ikunu jistgħu jirrispondu 
fuq bażi ad hoc għal ċirkostanzi mhux 
previsti.

Or. en

Emenda 174
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tissaħħaħ l-orjentazzjoni 
lejn ir-riżultati tal-użu tar-riżorsi tal-JTF, 
jeħtieġ 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 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. 
Sabiex jitkejjel il-progress li jsir fit-
tranżizzjoni, il-kumpaniji li jirċievu 
finanzjament mill-JTF jiġu mitluba 
jirrappurtaw dwar l-impatt tagħhom fuq 
is-sostenibbiltà skont id-Direttiva tal-UE 
dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju.

Or. en

Emenda 175
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-programmi ffinanzjati mill-JTF 
għandhom jiġu vvalutati ex ante u ex post 
permezz tar-rintraċċar tal-klima, il-
kontabilità tal-kapital naturali u 
metodoloġiji taċ-ċiklu tal-ħajja biex 
jitkejjel l-impatt tagħhom fuq is-
sostenibbiltà abbażi ta' indikaturi 
armonizzati u analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja. 
Għandu jiġi stabbilit metodu għall-
"verifika tas-sostenibbiltà", f'konformità 
mal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa 
Sostenibbli, li abbażi tiegħu l-promoturi 
tal-proġetti li huma ikbar minn ċertu daqs 
se jkunu rikjesti jivvalutaw l-impatt 
ambjentali, klimatiku u soċjali ta' dawk il-
proġetti.

Or. en

Emenda 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex 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-emenda tal-elementi li 
jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tal-indikaturi 
komuni tal-output u tar-riżultat. 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-

imħassar
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13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet15. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.
__________________
15 ĠU L 123, 12.5.2016, p.13.

Or. en

Emenda 177
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex 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-emenda tal-elementi li 
jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tal-indikaturi 
komuni tal-output u tar-riżultat. 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-
Liġijiet15 . B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 

(17) 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-
Liġijiet15 . B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.
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tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

__________________ __________________
15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13. 15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Emenda 178
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex 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-emenda tal-elementi li 
jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-Regolament 
fir-rigward tal-indikaturi komuni tal-output 
u tar-riżultat. 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-
Liġijiet15 . B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

(17) Sabiex jiġu ssupplimentati u 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
TFUE tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
f'dak li jirrigwardja l-emenda tal-elementi 
li jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tal-indikaturi 
komuni tal-output u tar-riżultati, abbażi 
tal-indikaturi tas-sostenibbiltà 
armonizzati u l-analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja 
li jkejlu l-impatt fuq is-sostenibbiltà kif 
stabbilit fir-Regolament dwar it-
Tassonomija u r-Regolament dwar id-
Divulgazzjoni. 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-
Liġijiet15 . B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
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tħejjija tal-atti delegati.

__________________ __________________
15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13. 15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Emenda 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Ladarba dan ir-regolament jiġi 
adottat, il-JTF jenħtieġ li jkun 
operazzjonalizzat kemm jista' jkun malajr 
bil-għan li jiġu ngranati l-investimenti 
meħtieġa biex jintlaħaq l-għan speċifiku 
tiegħu u biex ikun hemm reazzjoni għall-
bżonn urġenti ta' appoġġ ta' reġjuni fi 
tranżizzjoni fi żmien partikolarment 
diffiċli fir-rigward tal-ekonomija 
Ewropea.

Or. pt

Emenda 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Jeħtieġ li tingħata prijorità biex il-
JTF jiġi implimentat malajr u b'mod 
effikaċi. Għal dan il-għan, bil-ħsieb li 
jitnaqqsu l-ispejjeż u jiġi massimizzat l-
użu tal-JTF fil-kapaċità finanzjarja 
kollha tiegħu għall-għan speċifiku tiegħu, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li l-
proċessi amministrattivi rilevanti jkunu 
rapidi u jinvolvu ftit li xejn burokrazija.
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Or. pt

Emenda 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri individwalment. Ir-
raġunijiet ewlenin f'dan ir-rigward huma, 
minn naħa waħda, id-disparitajiet bejn il-
livelli ta' żvilupp tat-territorji differenti u 
r-ritard ta' dawk it-territorji li huma 
anqas favoriti, kif ukoll il-limitu fuq ir-
riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u tat-
territorji u, min-naħa l-oħra, il-ħtieġa 
għal qafas ta' implimentazzjoni koerenti li 
jkopri diversi fondi tal-Unjoni taħt 
ġestjoni kondiviża. Billi dawn l-objettivi 
jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 TUE. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni sostenibbli 
tagħhom lejn ekonomija newtrali għall-
klima, jistgħu jinkisbu wkoll b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri 
individwalment, permezz ta' banek 
reġjonali li jkunu għodod deċiżivi għall-
finanzjament ta' tranżizzjoni ekoloġika 
ġusta skont il-preferenzi u l-
partikolaritajiet reġjonali. Billi dawk l-
objettivi jistgħu jinkisbu wkoll fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri individwalment. Ir-raġunijiet 
ewlenin f'dan ir-rigward huma, minn naħa 
waħda, id-disparitajiet bejn il-livelli ta' 
żvilupp tat-territorji differenti u r-ritard ta' 
dawk it-territorji li huma anqas favoriti, kif 
ukoll il-limitu fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-
Istati Membri u tat-territorji u, min-naħa l-
oħra, il-ħtieġa għal qafas ta' 
implimentazzjoni koerenti li jkopri diversi 
fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża. 
Billi dawn l-objettivi jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 
TUE. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, 
kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri individwalment. Ir-raġunijiet 
ewlenin f'dan ir-rigward huma, minn naħa 
waħda, il-grad differenzjat ta' fiduċja fuq 
il-fjuwils fossili u d-disparitajiet bejn il-
livelli ta' żvilupp u l-impjiegi fit-territorji 
differenti u r-ritard ta' dawk it-territorji li 
huma anqas favoriti, kif ukoll il-limitu fuq 
ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u tat-
territorji u, min-naħa l-oħra, il-ħtieġa għal 
qafas ta' implimentazzjoni koerenti li jkopri 
diversi fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni 
kondiviża. Billi dawn l-objettivi jistgħu 
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 TUE. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 183
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri individwalment. Ir-raġunijiet 

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw trasformazzjoni ekonomika 
u soċjali fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u 
ċirkulari, ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri 
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ewlenin f'dan ir-rigward huma, minn naħa 
waħda, id-disparitajiet bejn il-livelli ta' 
żvilupp tat-territorji differenti u r-ritard ta' 
dawk it-territorji li huma anqas favoriti, kif 
ukoll il-limitu fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-
Istati Membri u tat-territorji u, min-naħa l-
oħra, il-ħtieġa għal qafas ta' 
implimentazzjoni koerenti li jkopri diversi 
fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża. 
Billi dawn l-objettivi jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 
TUE. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, 
kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.
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