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Emenda 184
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji li qed jaffaċċaw sfidi 
soċjoekonomiċi serji li jirriżultaw mill-
proċess ta' tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
UE newtrali għall-klima sal-2040.

Or. en

Emenda 185
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji li qed jaffaċċaw sfidi 
soċjoekonomiċi serji li jirriżultaw mill-
proċess ta' tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
UE newtrali għall-klima sal-2050. Il-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jappoġġa 
l-istabbiliment tal-kompetittività fit-tul ta' 
dawn ir-reġjuni.

Or. en

Emenda 186
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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

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

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

Or. en

Emenda 187
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi reġjuni – speċjalment ir-reġjuni tal-faħam – meta jkunu qed iwettqu l-proċess ta' 
tranżizzjoni għan-newtralità klimatika jistgħu jiffaċċaw riskji serji ta' sigurtà tal-enerġija, li 
jistgħu jinfluwenzaw il-prestazzjoni soċjali, ekonomika u kompetittiva tagħhom. Għalhekk, 
dan għandu jiġi enfasizzat ukoll.

Emenda 188
Frances Fitzgerald
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 189
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji li qed jaffaċċaw sfidi 
soċjoekonomiċi u ġeografiċi serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-UE newtrali għall-klima sal-
2050.

Or. en

Emenda 191
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil- [punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi meħtieġa 
għall-monitoraġġ.

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi neċessarji 
għall-monitoraġġ.

Or. en

Emenda 192
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil- [punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil-[punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 
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tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi meħtieġa 
għall-monitoraġġ.

tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi tas-
sostenibbiltà meħtieġa għall-monitoraġġ, 
bl-użu ta' metodoloġiji ta' Analiżi taċ-
Ċiklu tal-Ħajja u Kontabilità tal-Kapital 
Naturali.

Or. en

Emenda 193
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil- [punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi meħtieġa 
għall-monitoraġġ.

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta' applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil-[punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar, kriterji u miri trasparenti, 
u l-indikaturi meħtieġa għall-monitoraġġ.

Or. es

Emenda 194
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4 (1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv speċifiku uniku li 
"jippermetti lir-reġjuni u n-nies 

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

ħaddiema jindirizzaw l-impatti soċjali, 
ekonomiċi, reġjonali u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2040 u miri ambizzjużi tal-UE 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra għall-2030 bi qbil mar-Regolament 
(UE) [il-liġi ġdida tal-UE dwar il-klima]. 
Għandha tingħata prijorità lill-attivitajiet 
li jiżguraw standards soċjali u ambjentali 
għoljin, b'mod partikolari permezz ta' 
konformità mal-ftehimiet kollettivi u l-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 195
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li "jippermetti lir-
reġjuni u n-nies jindirizzaw l-impatti 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn l-objettivi tal-Unjoni 
msemmija fl-Artikolu 2(11) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 u ekonomija 
newtrali għall-klima fl-2050".

Or. en

Emenda 196
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1



AM\1206419MT.docx 9/129 PE652.564v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li "jippermetti lir-
reġjuni u n-nies jindirizzaw l-impatti 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima" b'konformità mal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, mal-SDGs 
tal-NU kif ukoll mal-għanijiet tal-Ftehim 
ta' Pariġi u l-għan ta' newtralità 
klimatika tal-UE sal-2050.

Or. en

Emenda 197
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku li "jippermetti lir-reġjuni 
u n-nies jindirizzaw l-impatti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima".

Or. en

Emenda 198
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

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

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

Or. en

Emenda 199
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 200
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4 (1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv speċifiku uniku li 

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

"jippermetti lir-reġjuni u n-nies jindirizzaw 
l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima".

Or. en

Emenda 201
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha. 80% tar-riżorsi tal-
JTF għandhom jiġu allokati lir-reġjuni 
karboniferi kif elenkati fl-Anness tat-
Termini ta' Referenza għall-Pjattaforma 
dwar ir-Regjuni Karboniferi u r-Regjuni 
b'Intensità Qawwija ta' Karbonju (il-
Pjattaforma għar-Reġjuni Karboniferi fi 
Tranżizzjoni) biex jindirizzaw l-impatti 
soċjali, ekonomiċi, tas-sigurtà tal-enerġija 
u ambjentali tat-tranżizzjoni enerġetika 
tagħhom.

Or. en

Emenda 202
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
investiment għall-impjiegi ta' kwalità 
għolja u t-tkabbir sostenibbli fl-Istati 
Membri kollha. Filwaqt li l-JTF għandu 
jħeġġeġ u jappoġġa l-ideat globali tal-Patt 
Ekoloġiku tal-UE, sabiex jiġu indirizzati 
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l-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, 
maġġoranza vasta tal-fondi (>70 %) 
għandhom jiġu mmirati lejn ir-reġjuni 
elenkati bħala "Reġjuni ta' Estrazzjoni 
tal-Faħam" fl-Anness għat-Termini ta' 
Referenza għall-Pjattaforma dwar ir-
Regjuni Karboniferi u r-Regjuni 
b'Intensità Qawwija ta' Karbonju;

Or. en

Emenda 203
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, filwaqt li jappoġġa l-
objettiv ta' ekonomija tal-UE newtrali 
għall-klima sal-2050 u l-objettivi 
ambjentali tal-Unjoni, u b'konformità 
mat-Tassonomija tal-UE għal Finanzi 
Sostenibbli.

Or. en

Emenda 204
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, u primarjament fir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq l-
estrazzjoni u l-kombustjoni tal-faħam u 
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tal-linjite.

Or. en

Emenda 205
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, inklużi reġjuni inqas 
żviluppati f'pajjiżi sinjuri, bħall-Ġermanja 
tal-Lvant.

Or. en

Emenda 206
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, għall-kriterji 
elenkati fl-Artikoli 1 u 2 ta' dan ir-
regolament.

Or. en

Emenda 207
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jappoġġa 
tranżizzjoni ġusta u newtralità klimatika 
sal-2040 għal kulħadd u l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 208
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-JTF għandu jiffinanzja l-impatt 
soċjali, soċjoekonomiku u ambjentali tat-
tranżizzjoni fir-reġjuni milquta.

Or. en

Emenda 209
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
mill-inqas EUR 40 biljun fil-prezzijiet tal-
2018, li jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, 
b'riżorsi addizzjonali allokati fil-baġit tal-
Unjoni, inklużi iżda mhux biss 
mekkaniżmi u taxxi li jkollhom impatt ta' 
benefiċċju fuq it-tranżizzjoni ġusta bħad-
dħul mill-iskema tal-UE għan-negozjar 
ta' emissjonijiet, mekkaniżmu ta' 
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aġġustament tal-karbonju fil-fruntieri, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku 
applikabbli; l-ammont imsemmi hawn fuq 
għandu jkun fondi ġodda, mhux trasferiti 
mill-allokazzjonijiet tal-fondi koperti 
minn, pereżempju, l-RDK jew l-FAEŻR;

Or. en

Emenda 210
Eva Maydell, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
mill-inqas EUR 40 biljun fil-prezzijiet tal-
2018, u m'għandhomx ikunu ttrasferiti 
mill-allokazzjonijiet tal-fondi koperti bir-
Regolament (UE) [RDK ġdid], b'mod 
partikolari minn fondi bħall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+) jew il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Dan l-
ammont jista' jiżdied, skont il-każ, 
b'riżorsi addizzjonali allokati fil-baġit tal-
Unjoni, u b'riżorsi oħra skont l-att bażiku 
applikabbli.

Or. en

Emenda 211
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi distinti għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 40 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli. 
Ma għandu jkun previst l-ebda 
trasferiment ta' allokazzjonijiet minn 
fondi oħra koperti mir-Regolament (UE) 
[RDK ġdid].

Or. en

Emenda 212
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 40 biljun fil-prezzijiet tal-2018, ma 
għandhomx jirriżultaw mit-trasferiment 
ta' riżorsi minn fondi oħra tal-UE koperti 
mir-Regolament (UE) .../... [RDK ġdid]. 
Dan jista' jiżdied, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

Or. en

Emenda 213
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 40 biljun fi flus ġodda fil-prezzijiet 
tal-2018, li jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, 
b'riżorsi addizzjonali allokati fil-baġit tal-
Unjoni, u b'riżorsi oħra skont l-att bażiku 
applikabbli.

Or. en

Emenda 214
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 40 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

Or. en

Emenda 215
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 32,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

Or. en

Emenda 216
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 11 270 459 000 fil-prezzijiet 
kurrenti, li jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, 
b'riżorsi addizzjonali allokati fil-baġit tal-
Unjoni, u b'riżorsi oħra skont l-att bażiku 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-proposta emendata tal-Kummissjoni dwar il-JTF bil-għan li jiżdiedu 
r-riżorsi għall-JTF permezz ta' approprjazzjonijiet baġitarji addizzjonali.

Emenda 217
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 7,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018.

Or. en

Emenda 218
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 7,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018.

Or. en

Emenda 219
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 7,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli. 
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b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli. Kwalunkwe żieda għandha tkun soġġetta 
għal valutazzjoni tal-impatt mill-
Kummissjoni Ewropea li turi l-ħtieġa ta' 
tali żieda.

Or. en

Emenda 220
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 221
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-
inklużjoni sussegwenti tagħhom fil-baġit 
tal-Unjoni, l-ammonti msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandhom jiġu indiċjati bir-
rata ta' 2 % fis-sena.

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-
inklużjoni sussegwenti fil-baġit tal-Unjoni, 
l-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi indiċjat mill-
inqas bir-rata ta' 2 % fis-sena, skont is-
sitwazzjoni ekonomika.

Or. en
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Emenda 222
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-
inklużjoni sussegwenti tagħhom fil-baġit 
tal-Unjoni, l-ammonti msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandhom jiġu indiċjati bir-
rata ta' 2 % fis-sena.

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-
inklużjoni sussegwenti fil-baġit tal-Unjoni, 
l-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi indiċjat kull 
sena bi qbil mal-inflazzjoni tal-UE.

Or. en

Emenda 223
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu 0,35% għandhom jiġu 
allokati għall-assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni

Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi allokat sehem ta' 
0,20 % għall-assistenza teknika, inkluż l-
ippjanar preliminari, fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni.
.

Or. en

Emenda 224
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu 0,35% għandhom jiġu 
allokati għall-assistenza teknika fuq l-

Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi allokat sehem ta' 
mhux aktar minn 0,35 % għall-assistenza 
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inizjattiva tal-Kummissjoni teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 225
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistipula t-tqassim 
annwali tar-riżorsi, inkluż ir-riżorsi kollha 
addizzjonali msemmija fil-paragrafu 2, 
skont l-Istat Membru f'konformità mal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att delegat li jistipula 
t-tqassim annwali tar-riżorsi, inklużi r-
riżorsi kollha addizzjonali msemmija fil-
paragrafu 2, skont l-Istat Membru 
f'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 226
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistipula t-tqassim 
annwali tar-riżorsi, inkluż ir-riżorsi kollha 
addizzjonali msemmija fil-paragrafu 2, 
skont l-Istat Membru f'konformità mal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att delegat li jistipula 
t-tqassim annwali tar-riżorsi, inklużi r-
riżorsi kollha addizzjonali msemmija fil-
paragrafu 2, skont l-Istat Membru 
f'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 227
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistipula t-tqassim 
annwali tar-riżorsi, inkluż ir-riżorsi kollha 
addizzjonali msemmija fil-paragrafu 2, 
skont l-Istat Membru f'konformità mal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat li jistipula t-tqassim annwali tar-
riżorsi, inklużi r-riżorsi kollha addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 2, skont l-Istat 
Membru f'konformità mal-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Emenda 228
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċess għall-JTF għandu jkun 
kundizzjonali fuq l-aċċettazzjoni ta' 
Strateġija fit-Tul ambizzjuża konsistenti 
mal-objettiv ta' newtralità klimatika fil-
livell tal-UE kollha sal-2040 u mar-
Regolament (UE) [il-liġi ġdida tal-UE 
dwar il-klima] u mal-miri nazzjonali 
intermedji għall-2030.

Or. en

Emenda 229
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 230
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Riżorsi mill-Istrument ta' Rkupru tal-

Unjoni Ewropea
1. Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 2 tar-
Regolament [Strument ta' Rkupru 
Ewropew] għandhom jiġu implimentati 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta 
b'ammont ta' EUR 32 803 000 000 fil-
prezzijiet kurrenti tal-ammont imsemmi 
fil-punt (vi) tal-Artikolu 3(2)(a) ta' dak ir-
Regolament, soġġett għall-Artikolu 4(3), 
(4) u (8) tiegħu.
Dan l-ammont għandu jitqies bħala 
riżorsi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 3(2) 
u għandu jikkostitwixxi dħul assenjat 
estern f'konformità mal-Artikolu 21(5) 
tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046.
Dawn għandhom ikunu disponibbli għall-
impenn baġitarju taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
għas-snin 2021 – 2024 flimkien mar-
riżorsi globali stabbiliti fl-Artikolu 3 kif 
ġej:
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– 2021: EUR 7 954 600 000
– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000
Barra minn hekk, EUR 15 600 000 fil-
prezzijiet kurrenti għandhom ikunu 
disponibbli għan-nefqa amministrattiva 
mir-riżorsi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.
2. Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi allokat sehem 
ta' 0,35 % għall-assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni
3. It-tqassim annwali tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 skont l-Istati 
Membri għandu jiġi inkluż fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni msemmija fl-
Artikolu 3(3) skont il-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi riżorsi addizzjonali abbażi tal-Istrument ta' Rkupru Ewropew, billi 
tintegra l-emenda tal-Kummissjoni għall-proposta tal-JTF.

Emenda 231
Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Mill-JTF jistgħu jibbenefikaw biss 
dawk l-Istati Membri impenjati biex 
jiksbu l-mira ta' newtralità klimatika tal-
UE għall-2050 u li jirrispettaw il-valuri 
fundamentali tal-Unjoni inkluż id-dritt 
tal-Unjoni. Il-JTF għandu jappoġġa biss 
attivitajiet li huma direttament marbuta 
mal-objettiv speċifiku tiegħu kif stipulat fl-
Artikolu 2 u li jikkontribwixxu għall-
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implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta stabbiliti skont l-
Artikolu 7.

Or. en

Emenda 232
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-investimenti fl-ambitu tal-JTF 
għandhom ikunu eliġibbli biss jekk 
jikkonformaw mal-prinċipju ta' "tagħmel 
l-ebda ħsara" u mat-Tassonomija tal-UE 
għal Finanzi Sostenibbli. L-attivitajiet li 
jfixklu l-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi 
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
l-ekonomija ċirkolari u alternattivi 
ambjentalment sostenibbli oħra, iwasslu 
għal effetti ta' lock-in jew assi mitlufa, 
jew ikunu inkompatibbli mal-objettiv tan-
newtralità klimatika, meta jitqies iċ-ċiklu 
tal-ħajja kollu tagħhom bl-użu tal-
Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja, ma 
għandhomx ikunu eliġibbli taħt il-JTF.

Or. en

Emenda 233
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa esklussivament l-
attivitajiet li ġejjin:

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa b'mod partikolari, iżda 
mhux biss, l-attivitajiet li ġejjin:

Or. en
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Emenda 234
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa esklussivament l-
attivitajiet li ġejjin:

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa l-attivitajiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 235
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa esklussivament l-
attivitajiet li ġejjin:

F'konformità mal-paragrafu 1, il-JTF 
għandu jappoġġa l-attivitajiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 236
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 237
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi u 
sostenibbli fl-SMEs, inklużi negozji ġodda, 
li jwasslu għall-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità għolja u sostenibbli u d-
diversifikazzjoni u r-rikonverżjoni 
ekonomiċi;

Or. en

Emenda 238
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 239
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kumpaniji, b'mod partikolari SMEs, 
negozji ġodda, mikrointrapriżi jew 
kumpaniji reġjonali u lokali bi sjieda 
pubblika, li jwasslu għal diversifikazzjoni 
u rikonverżjoni ekonomiċi; filwaqt li jżidu 
s-sostenibbiltà ekonomika u soċjali;

Or. en

Emenda 240
Eva Maydell, Inese Vaidere

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi f'kumpaniji 
eżistenti inklużi SMEs, negozji ġodda, 
mikrointrapriżi, intrapriżi soċjali, u 
kumpaniji reġjonali u lokali bi sjieda 
pubblika li jwasslu għal diversifikazzjoni 
ekonomika, rikonverżjoni ekonomika u 
ħolqien tal-impjiegi;

Or. en

Emenda 241
Clara Ponsatí Obiols

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE652.564v01-00 30/129 AM\1206419MT.docx

MT

Emenda 242
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 243
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 244
Eero Heinäluoma

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 245
Bogdan Rzońca

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi, inkluż 
f'SMEs u negozji ġodda, li jwasslu għal 
diversifikazzjoni u rikonverżjoni 
ekonomiċi

Or. en

Emenda 246
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investimenti f'infrastrutturi 
pubbliċi u soċjali u servizzi ta' interess 
ġenerali, inklużi miżuri mmirati biex jiġi 
indirizzat il-faqar enerġetiku u tiġi 
promossa enerġija affordabbli mill-
komunitajiet tal-enerġija lokali;

Or. en

Emenda 247
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inkluż permezz ta' inkubaturi tan-

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda u l-espansjoni ta' dawk eżistenti, 
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negozju u servizzi ta' konsulenza; b'enfasi fuq strateġiji ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti, bħall-innovazzjoni, l-appoġġ 
għall-SMEs, it-taħriġ mill-ġdid, il-
promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika u s-
sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-inkubaturi 
tan-negozju , eċċ.

Or. es

Emenda 248
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inkluż permezz ta' inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta' konsulenza;

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda u l-espansjoni ta' dawk eżistenti, 
inkluż permezz ta' inkubaturi tan-negozju, 
faċilitajiet ta' kolokazzjoni u servizzi ta' 
konsulenza;

Or. en

Emenda 249
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inkluż permezz ta' inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta' konsulenza;

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda rilevanti għat-tranżizzjoni lejn l-
iżvilupp sostenibbli, inkluż permezz ta' 
inkubaturi tan-negozju u servizzi ta' 
konsulenza;

Or. en

Emenda 250
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inkluż permezz ta' inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta' konsulenza;

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda f'attivitajiet ekonomiċi alternattivi 
sostenibbli, inkluż permezz ta' inkubaturi 
tan-negozju u servizzi ta' konsulenza;

Or. en

Emenda 251
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inkluż permezz ta' inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta' konsulenza;

(b) investimenti fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda, inklużi SMEs, permezz ta' servizzi 
ta' konsulenza u inkubaturi tan-negozju 
lokali u reġjonali;

Or. en

Emenda 252
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti sostenibbli f'attivitajiet 
ta' riċerka u innovazzjoni, inkluż permezz 
tal-universitajiet u ċ-ċentri ta' riċerka, u t-
trawwim ta' trasferiment ta' teknoloġiji 
avvanzati;

Or. en
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Emenda 253
Eva Maydell, Lídia Pereira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti sostenibbli 
f'infrastruttura u attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni u t-trawwim ta' trasferiment 
ta' teknoloġiji avvanzati lesti għas-suq

Or. en

Emenda 254
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni u t-trawwim ta' trasferiment 
ta' teknoloġiji avvanzati fis-settur pubbliku 
jew f'dak privat;

Or. es

Emenda 255
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni, inkluża r-riċerka dwar l-
enerġija, u t-trawwim ta' trasferiment ta' 
teknoloġiji avvanzati;
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Or. es

Emenda 256
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni u t-trawwim ta' trasferiment 
ta' teknoloġiji avvanzati speċjalment fl-
oqsma ta' teknoloġija baxxa;

Or. en

Emenda 257
Eero Heinäluoma

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 258
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 259
Eva Maydell, Enikő Győri, Jessica Polfjärd

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal sistema tal-enerġija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra inkluż l-iżvilupp ta' impjanti 
tal-enerġija nukleari eżistenti u ppjanati 
fejn applikabbli f'konformità mal-objettivi 
tat-Trattat Euratom u d-dritt tal-UE, fil-
ħżin tal-enerġija u fis-soluzzjonijiet tal-
enerġija intelliġenti, fl-effiċjenza 
enerġetika u fl-enerġija rinnovabbli, l-
ekonomija ċirkolari u fir-rimedjazzjoni 
ambjentali;

Or. en

Emenda 260
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa 
sostenibbli u affordabbli, fi tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra, fl-effiċjenza 
enerġetika u fl-enerġija rinnovabbli, 
inklużi t-teknoloġiji għall-ħżin, sabiex 
jiġu ffaċilitati soluzzjonijiet alternattivi 
bħal pereżempju l-mobilità sostenibbli u r-
rinnovazzjoni tal-bini;

Or. es
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Emenda 261
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika 
(inkluża d-dekarbonizzazzjoni tal-bini), fl-
infrastruttura għall-iċċarġjar tal-vetturi 
elettriċi) u fl-enerġija rinnovabbli, inklużi 
investimenti fis-sistemi tat-tisħin 
distrettwali;

Or. en

Emenda 262
Alfred Sant

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra inklużi investimenti fil-
mobilità sostenibbli u fid-
dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport, 
fl-effiċjenza enerġetika jew fl-enerġija 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 263
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli u f'networks tal-
enerġija bħan-networks intelliġenti u s-
super networks;

Or. en

Emenda 264
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 265
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 266
Maximilian Krah, Gunnar Beck

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija affordabbli, bi 
qbil mal-ħtiġijiet ekonomiċi tal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 267
Eva Maydell, Enikő Győri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti biex jitnaqqsu l-faqar 
enerġetiku u t-tniġġis tal-arja, b'mod 
partikolari permezz ta' investimenti fit-
tisħin distrettwali u l-eliminazzjoni ta' 
soluzzjonijiet ta' tisħin individwali bbażati 
fuq il-faħam;

Or. en

Emenda 268
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt db (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d b) investimenti f'interkonnessjoni tal-
elettriku transfruntiera, bil-ħsieb li 
tintlaħaq il-mira ta' 15 % sal-2030;

Or. en

Emenda 269
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti fl-effiċjenza 
enerġetika u s-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, inklużi investimenti fit-tisħin 
distrettwali;

Or. en

Emenda 270
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investiment fit-tisħin distrettwali;

Or. en

Emenda 271
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt db (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d b) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin u l-kombustjoni ta' 
gass naturali;

Or. en

Emenda 272
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) żgurar tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 273
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-gass, dment li jintuża bħala 
teknoloġija pont li tissostitwixxi l-faħam, 
il-linjite, il-pit jew ix-shale bituminuż, u 
juri li jġib tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra. dawn l-
investimenti għandhom jippermettu l-użu 
ta' gass rinnovabbli fi stadju aktar tard;

Or. en
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Emenda 274
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, inklużi monitoraġġ 
tal-potenza tal-apparat u t-tagħmir, u 
riċerka u teknoloġija tal-komunikazzjoni, 
biex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tar-rispons 
fin-naħa tad-domanda għad-domanda u l-
agrikoltura ta' preċiżjoni;

Or. es

Emenda 275
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali speċjalment għal 
żoni rurali b'aċċess limitat għat-
teknoloġija tal-broadband;

Or. en

Emenda 276
Eero Heinäluoma

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, speċjalment 
f'reġjuni remoti;



AM\1206419MT.docx 43/129 PE652.564v01-00

MT

Or. en

Emenda 277
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti fl-użu ta' teknoloġija 
u infrastruttura għal enerġija nadifa 
affordabbli u mobilità intelliġenti biex 
jingħata kontribut għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra u għad-
diversifikazzjoni tas-soluzzjonijiet ta' 
mobilità;

Or. en

Emenda 278
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investiment produttiv f'kumpaniji 
li mhumiex SMEs, fejn ikun involut it-
trasferiment ta' impjiegi, kapital u 
proċessi tal-produzzjoni minn Stat 
Membru wieħed għal Stat Membru ieħor.

Or. es

Emenda 279
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti fil-konnettività 
ferrovjarja u fil-ferroviji ta' veloċità 
għolja;

Or. en

Emenda 280
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti f'soluzzjonijiet ta' 
enerġija ekoloġika;

Or. en

Emenda 281
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti u artijiet 
abbandunati, restawr ta' art u proġetti ta' 
adattament inklużi investimenti fil-
preparazzjoni tal-analiżi u d-
dokumentazzjoni ta' sostenn u ta' sfond 
tagħhom;

Or. en

Emenda 282
Eva Maydell
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, rivitalizzazzjoni, 
aċċess u rinnovazzjoni ta' dawk li qabel 
kienu minjieri tal-faħam u impjanti tal-
enerġija kif ukoll faċilitajiet u siti 
abbandunati, restawr ta' art u proġetti ta' 
adattament;

Or. en

Emenda 283
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, restawr ta' art, 
restawr ta' ekosistemi u proġetti ta' 
adattament, li għandhom ikunu 
komplimentari għall-prinċipju ta' min 
iniġġes iħallas u jkunu konsistenti 
miegħu;

Or. en

Emenda 284
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni, ir-
rivitalizzazzjoni u d-dekontaminazzjoni ta' 
siti, restawr ta' art u proġetti ta' adattament, 
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inkluża n-newtralizzazzjoni tal-effetti, 
pereżempju, tan-nixfa fir-reġjuni ta' 
estrazzjoni tal-faħam;

Or. en

Emenda 285
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni, l-
adattament għal skop differenti u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, restawr ta' art 
inkluż sabiex taġixxi bħala bir ta' 
karbonju u proġetti ta' adattament għal 
skop differenti;

Or. en

Emenda 286
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) investimenti fil-konservazzjoni u l-
protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità u 
l-ħabitats naturali;

Or. en

Emenda 287
Maximilian Krah

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz tal-prevenzjoni 
tal-iskart, l-użu tal-iskart fil-produzzjoni 
tal-enerġija (bħal pereżempju l-
pirogassifikazzjoni), l-effiċjenza fir-riżorsi, 
l-użu mill-ġdid, it-tiswija u r-riċiklaġġ u l-
prattiki tal-agroekoloġija inkluż permezz 
tad-diġestjoni anaerobika;

Or. en

Emenda 288
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz tal-prevenzjoni u 
t-tnaqqis tal-iskart, l-effiċjenza fir-riżorsi, 
l-użu mill-ġdid, it-tiswija u r-riċiklaġġ, u 
fit-tfassil ta' prodotti mmirat biex inaqqas 
l-iskart;

Or. en

Emenda 289
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) investimenti fil-bijoekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz tal-prevenzjoni u 
t-tnaqqis tal-iskart, l-effiċjenza fir-riżorsi, 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart u l-
infrastruttura ekoloġika;
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Or. en

Emenda 290
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti fit-trasformazzjoni 
ambjentali tas-setturi li huma 
ekonomikament rilevanti għar-reġjuni fi 
tranżizzjoni, bħat-turiżmu u l-agrikoltura;

Or. es

Emenda 291
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti li jikkontribwixxu 
b'mod sostanzjali għall-objettivi 
ambjentali l-oħra stabbiliti fir-
Regolament dwar it-Tassonomija;

Or. en

Emenda 292
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti fil-promozzjoni tal-
wirt industrijali, inklużi forom ta' turiżmu 
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sostenibbli;

Or. en

Emenda 293
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti li jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mit-trasport;

Or. en

Emenda 294
Enikő Győri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

Or. en

Emenda 295
Enikő Győri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-gass naturali bħala enerġija 
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tranżizzjonali; 

Or. en

Emenda 296
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) infrastruttura ekoloġika;

Or. es

Emenda 297
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-taħriġ, it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema, inklużi servizzi ta' 
konsulenza u appoġġ għall-ħaddiema fi 
proċessi ta' tibdil, biex jiġi żgurat impjieg 
sostenibbli, inklużiv, fit-tul u ta' kwalità;

Or. en

Emenda 298
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-taħriġ professjonali, it-titjib tal-
ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema kif 
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ukoll investiment fl-ekonomija tal-anzjani 
għal reġjuni li tradizzjonalment huma tal-
minjieri;

Or. en

Emenda 299
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) l-ammeljorament u t-taħriġ mill-
ġdid tal-ħaddiema u l-persuni li qed ifittxu 
impjieg biex jiġu indirizzati l-isfidi relatati 
mal-proċess ta' tranżizzjoni ekoloġika;

Or. en

Emenda 300
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-taħriġ professjonali, it-titjib tal-
ħiliet, l-iżvilupp ta' ħiliet ġodda u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema, b'enfasi fuq l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en

Emenda 301
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema inklużi għotjiet għall-
mobilità lokali;

Or. en

Emenda 302
Jonás Fernández

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema u ta' dawk li jaħdmu għal 
rashom;

Or. es

Emenda 303
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) għajnuna għat-tfittix ta' impjieg 
għal min ikun qed ifittex impjieg u 
ex impjegati li qabel kienu impjegati 
f'oqsma ta' attività ffaċċjati bi sfidi 
soċjoekonomiċi marbuta mal-proċess ta' 
tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 304
Aurore Lalucq, Nora Mebarek
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta' dawk li jkunu 
qed ifittxu impjieg, li qabel kienu 
impjegati fl-oqsma ta' attività kkonċernati 
u ffaċċjati bl-isfidi soċjoekonomiċi 
marbuta mal-proċess ta' tranżizzjoni, 
inkluż permezz ta' assistenza diretta għad-
dħul;

Or. en

Emenda 305
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex  impjieg b'enfasi partikolari fuq l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en

Emenda 306
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex  impjieg, speċjalment in-nisa u l-
persuni b'diżabbiltà;

Or. en
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Emenda 307
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) kwalunkwe attività speċifika oħra, 
kif miftiehem bejn l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali rilevanti għat-territorju 
kkonċernat, l-Istat Membru u l-
Kummissjoni Ewropea, li tkun konformi 
mal-istrateġiji ta' żvilupp lokali u 
tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-UE newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050;

Or. en

Emenda 308
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) kwalunkwe attività speċifika oħra 
li tikkontribwixxi għall-objettiv speċifiku 
uniku tal-JTF, inkluża fil-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta u 
maqbula bejn Stat Membru u l-
awtoritajiet rilevanti tat-territorji 
kkonċernati kif ukoll approvata mill-
Kummissjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 309
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt k
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) assistenza teknika. (k) assistenza teknika, inklużi 
inkubaturi u gruppi ta' riflessjoni dwar 
proġetti ġodda fil-livell lokali u nazzjonali 
li jiġbru flimkien il-finanzjaturi u l-
promoturi tal-proġetti.

Or. en

Emenda 310
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) assistenza teknika. (k) assistenza teknika, inkluż l-
ippjanar preliminari.

Or. en

Emenda 311
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 312
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ka (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) kwalunkwe attività speċifika oħra, 
kif miftiehem bejn il-korpi lokali u 
reġjonali rilevanti fit-territorju 
kkonċernat, l-Istat Membru u l-
Kummissjoni Ewropea, li tkun konformi 
mal-istrateġiji ta' żvilupp lokali u li 
tiffaċilita t-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
UE newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju sal-2050;

Or. es

Emenda 313
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) investiment f'servizzi pubbliċi ta' 
interess ġenerali, li jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni enerġetika, ekonomika, 
soċjali u ambjentali;

Or. en

Emenda 314
Frances Fitzgerald

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) investimenti fid-
dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport;

Or. en
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Emenda 315
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) kwalunkwe azzjoni oħra maqbula 
mill-Istati Membri, is-sħab soċjali, ir-
reġjuni speċifiċi u l-Kummissjoni, li 
jkollha l-għan li tindirizza l-għanijiet tal-
Patt Ekoloġiku tal-UE kif ukoll li 
timmitiga l-isfidi ekonomiċi u soċjali 
konnessi miegħu;

Or. en

Emenda 316
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 317
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna skont 
l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE, 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, sakemm dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta abbażi tal-informazzjoni meħtieġa 
skont il-punt (h) tal-Artikolu 7(2). Dawn l-
investimenti għandhom ikunu eliġibbli biss 
meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta u joħolqu jew jipproteġu 
numru sinifikanti ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja u dment li ma jwasslux għal 
rilokazzjoni jew jirriżultaw minn 
rilokazzjoni, ikunu allinjati bis-sħiħ mar-
Regolament (UE) [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija] u mal-Ftehim ta' Pariġi u 
jsegwu approċċ xprunat mill-komunità 
f'termini ta' ppjanar, teħid ta' deċiżjonijiet 
u sjieda ta' investiment.

Or. en

Emenda 318
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna skont 
l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE, 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, sakemm dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta bbażat fuq l-informazzjoni meħtieġa 

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

skont il-punt (h) tal-Artikolu 7(2). Dawn l-
investimenti għandhom ikunu eliġibbli biss 
meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta u dment li jkunu 
kkunsidrati eliġibbli f'konformità mat-
Tassonomija tal-UE għal Investiment 
Sostenibbli.

Or. en

Emenda 319
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 320
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna skont 

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

l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE, 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, sakemm dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta abbażi tal-informazzjoni meħtieġa 
skont il-punt (h) tal-Artikolu 7(2). Dawn l-
investimenti għandhom ikunu eliġibbli 
meta jiġu indikati mir-reġjuni fi 
tranżizzjoni bħala kruċjali għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Or. en

Emenda 321
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 322
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JTF jista' jappoġġa investimenti biex 
jinkiseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn attivitajiet elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li 
dawn l-investimenti jkunu ġew approvati 
bħala parti mill-pjan ta' tranżizzjoni 
territorjali bbażat fuq l-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (i) tal-Artikolu 7(2). 
Dawn l-investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Il-JTF jista' jappoġġa investimenti biex 
jinkiseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn attivitajiet elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li 
dawn l-investimenti jkunu ġew approvati 
bħala parti mill-pjan ta' tranżizzjoni 
territorjali abbażi tal-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (i) tal-Artikolu 7(2).

Or. en

Emenda 323
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JTF jista' jappoġġa investimenti biex 
jinkiseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn attivitajiet elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li 
dawn l-investimenti jkunu ġew approvati 
bħala parti mill-pjan ta' tranżizzjoni 
territorjali bbażat fuq l-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (i) tal-Artikolu 7(2). 
Dawn l-investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

Il-JTF jista' jappoġġa investimenti biex 
jinkiseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn attivitajiet elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li 
dawn l-investimenti jkunu ġew approvati 
bħala parti mill-pjan ta' tranżizzjoni 
territorjali abbażi tal-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (i) tal-Artikolu 7(2) 
u jkunu konformi mal-kondizzjonijiet l-
oħra stabbiliti fil-paragrafu 2b ta' dan l-
Artikolu. Dawn l-investimenti għandhom 
ikunu eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-emenda 32 tal-abbozz ta’ opinjoni. L-emenda tagħmilha ċara li l-attivitajiet tal-
ETS għandhom ikunu soġġetti għall-istess kondizzjonijiet applikati għall-intrapriżi l-kbar.

Emenda 324
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JTF għandu jkollu l-għan li jappoġġa 
investimenti li jkunu ekonomikament 
vijabbli. Il-vijabbiltà tal-investimenti 
għandha tiġi mmonitorjata fuq bażi 
kontinwa mill-Kummissjoni u mill-Istat 
Membru kkonċernat skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta kif stabbilit 
fl-Artikolu 7.

Or. en

Emenda 325
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en

Emenda 326
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en

Emenda 327
Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara r-rapport tal-IPCC tat-8 ta' Ottubru 2018 "Global Warming of 1.5°C" (Tisħin Globali ta' 
1.5°C) li jippreżenta erba' mogħdijiet tal-mudelli tal-IPCC sabiex jintlaħaq l-għan li ż-żieda 
fit-temperatura tiġi limitata għal 1.5°C sal-2100, li kollha kemm huma jikkonkludu li l-
ġenerazzjoni nukleari għandha tiżdied (bejn 59 % u 501 %) https://www.ipcc.ch/sr15/

Emenda 328
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en
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Emenda 329
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en

Emenda 330
Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

imħassar

Or. en

Emenda 331
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

(a) id-dekummissjonar, il-
manutenzjoni jew il-kostruzzjoni tal-
impjanti tal-enerġija nukleari, kif ukoll il-
ġestjoni jew il-ħżin tal-iskart nukleari;

Or. en
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Emenda 332
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari;

(a) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari, inkluż il-ħżin tal-iskart nukleari;

Or. en

Emenda 333
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. es

Emenda 334
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) impriżi f'diffikultà, kif definiti fl- imħassar
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Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/201416;
__________________
16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Emenda 335
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 336
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) impriżi f'diffikultà, kif definiti fl-
Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-

imħassar
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Kummissjoni (UE) Nru 651/201416;
__________________
16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Emenda 337
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 338
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-

imħassar
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distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

Or. en

Emenda 339
Carmen Avram

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili għajr għall-investimenti 
li jimmiraw lejn il-konverżjoni minn 
impjanti ta' produzzjoni tal-enerġija bil-
faħam għal impjanti flessibbli u żgħar 
imħaddma bil-gass sabiex jissostitwixxu 
infrastruttura b'intensità akbar ta' 
karbonju u tkun żgurata tranżizzjoni lejn 
in-newtralità klimatika;

Or. en

Emenda 340
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trasport, it-
trażmissjoni jew il-kombustjoni tal-fjuwils 
fossili, inklużi minjieri jew impjanti tal-
enerġija ġodda li jużaw il-fjuwils fossili bi 
skambju ma' dawk skaduti, bl-eċċezzjoni 
ta' faċilitajiet tat-tisħin distrettwali 
f'reġjuni tal-faħam u l-linjite fi 
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tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 341
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili; sakemm l-infrastruttura 
tal-ħżin u tad-distribuzzjoni ma jkollhiex 
rwol sinifikanti fil-preservazzjoni tan-
network tal-enerġija tal-UE li jtaffi r-
riskji tal-monopolju;

Or. en

Emenda 342
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili li ma jwassalx għal 
tnaqqis nett tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra;

Or. es

Emenda 343
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili bl-eċċezzjoni ta' 
investimenti kif definit mill-Artikolu 4, il-
paragrafu 2, is-subparagrafu 1, il-punt dc 
(ġdid);

Or. en

Emenda 344
Maximilian Krah

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili; dawn l-esklużjonijiet ma 
jikkonċernawx investiment iddedikat 
għall-bijometan;

Or. en

Emenda 345
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) l-ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-
ħżin jew il-kombustjoni tal-fjuwils fossili 
bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 4, il-
paragrafu 2, il-punti da u db;
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Or. en

Emenda 346
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili, inkluż il-ftuħ ta' 
minjieri ġodda;

Or. en

Emenda 347
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

(d) investiment relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili minbarra l-gass naturali;

Or. en

Emenda 348
Eva Maydell, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-

(d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
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distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;

distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili solidi;

Or. en

Emenda 349
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investiment fl-infrastruttura tal-
broadband f’żoni fejn hemm mill-inqas 
żewġ netwerks tal-broadband ta' 
kategorija ekwivalenti.

imħassar

Or. es

Emenda 350
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investiment fl-infrastruttura tal-
broadband f’żoni fejn hemm mill-inqas 
żewġ netwerks tal-broadband ta' 
kategorija ekwivalenti.

imħassar

Or. en

Emenda 351
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investiment fl-infrastruttura tal-
broadband f'żoni fejn hemm mill-inqas 
żewġ netwerks tal-broadband ta' 
kategorija ekwivalenti.

(e) investiment fl-infrastruttura tal-
broadband;

Or. en

Emenda 352
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti li, skont il-
Kummissjoni, huma ta' ħsara għall-
objettivi klimatiċi u soċjali, skont il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
SDGs tan-NU;

Or. en

Emenda 353
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) attivitajiet jew investimenti li huma 
inkompatibbli mal-prinċipju "tagħmel l-
ebda ħsara" u mat-Tassonomija tal-UE 
għal Finanzi Sostenibbli;

Or. en

Emenda 354
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) nefqa tal-konsum ta' kwalunkwe 
tip;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-JTF irid jappoġġja biss investimenti produttivi u l-ebda infiq tal-konsum.

Emenda 355
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) attivitajiet jew investimenti, li meta 
jitqies iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, huma 
f'riskju akbar li joħolqu effetti ta' 
intrappolament jew assi mhux 
rekuperabbli, meta wieħed iqis iċ-ċiklu 
tal-ħajja tagħhom;

Or. en

Emenda 356
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) kumpaniji u investiment tal-
kumpaniji rreġistrati fil-lista tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
finijiet ta' taxxa;
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Or. en

Emenda 357
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) attivitajiet jew investimenti li 
jinsabu f'riskju akbar ta' nuqqas ta' 
vijabbiltà u dipendenza fit-tul fuq sussidji 
biex joperaw wara t-tkabbir inizjali;

Or. en

Emenda 358
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) attivitajiet jew investimenti li 
jfixklu l-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 
u jwasslu għal effett ta' intrappolament, 
inkompatibbli mal-objettiv tan-newtralità 
klimatika, meta jitqies iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom.

Or. en

Emenda 359
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi tal-JTF għandhom jiġu 
pprogrammati għall-kategoriji tar-reġjuni 
fejn jinsabu t-territorji kkonċernati, fuq il-
bażi tal-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta stabbiliti skont l-Artikolu 7 u 
approvati mill-Kummissjoni bħala parti 
minn programm jew emenda ta' programm. 
Ir-riżorsi programmati għandhom jieħdu l-
forma ta' programm speċifiku wieħed jew 
aktar jew ta' prijorità waħda jew aktar fil-
kuntest ta' programm.

Ir-riżorsi tal-JTF għandhom jiġu 
pprogrammati għall-kategoriji tar-reġjuni 
fejn jinsabu t-territorji jew l-attivitajiet 
ekonomiċi kkonċernati, fuq il-bażi tal-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
stabbiliti skont l-Artikolu 7 u approvati 
mill-Kummissjoni bħala parti minn 
programm jew emenda ta' programm. Ir-
riżorsi programmati għandhom jieħdu l-
forma ta' programm speċifiku wieħed jew 
aktar jew ta' prijorità waħda jew aktar fil-
kuntest ta' programm.

Or. en

Emenda 360
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji l-aktar milquta ħażin mill-proċess 
ta' tranżizzjoni, inklużi fil-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, tkun 
debitament iġġustifikata u l-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti jkun 
konsistenti mal-Pjan Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u mal-passi biex jintlaħqu l-
objettivi klimatiċi tal-Unjoni fl-2030 
imsemmija fl-Artikolu 2(11) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 u n-
newtralità klimatika sal-2050, inkluża 
skeda ta' żmien għall-eliminazzjoni ta' 
attivitajiet dipendenti fuq il-fjuwils fossili.

Or. en
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Emenda 361
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji l-aktar milquta ħażin mill-proċess 
ta' tranżizzjoni, inklużi fil-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, tkun 
debitament iġġustifikata, u l-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, 
ikun impenjat biex jilħaq l-għanijiet tal-
Ftehim ta' Pariġi u l-mira tal-UE għan-
newtralità klimatika sal-2040 u jkun 
konsistenti mal-Pjan Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 362
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji l-aktar milquta ħażin mill-proċess 
ta' tranżizzjoni, inklużi fil-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, tkun 
debitament iġġustifikata u l-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti jkun 
konsistenti mal-Pjan Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat, u jaderixxi mal-prinċipju 
"tagħmel ebda ħsara" stabbilit fir-
Regolament dwar it-Tassonomija.
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Or. en

Emenda 363
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 364
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 365
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 366
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lil dawk l-Istati Membri li għadhom 
mhumiex impenjati li jiksbu mira 
nazzjonali ta' newtralità klimatika sal-
2050, il-Kummissjoni għandha tirrilaxxa 
biss 50 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
tagħhom, u l-50 % l-oħra jsiru disponibbli 
ladarba jadottaw din il-mira;

Or. en

Emenda 367
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri.

Or. en

Emenda 368
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri.

Or. pt

Emenda 369
Enikő Győri
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri u r-
riżorsi trasferiti skont l-Artikolu [21a] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid].

Or. en

Emenda 370
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 371
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri u r-
riżorsi li jistgħu jiġu trasferiti fuq bażi 
volontarja skont l-Artikolu [21a] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid].

Or. en

Emenda 372
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF b'mod volontarju għall-
Istati Membri u r-riżorsi trasferiti skont l-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid]. It-total tar-riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ 
ittrasferit lill-prijorità tal-JTF għandu jkun 
sa tliet darbiet l-ammont ta' sostenn mill-
JTF għal dik il-prijorità.
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Or. en

Emenda 373
Marek Belka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minħabba l-urġenza tat-
tranżizzjoni u s-sensittività ekonomika u 
soċjali tar-reġjuni li huma l-benefiċjarji 
tal-JTF, il-JTF għandu jkun kapaċi 
jkopri sa 75 % tal-ispejjeż tal-objettivi 
sottolinjati fl-Artikolu 2;

Or. en

Emenda 374
Eva Maydell, Lídia Pereira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti eliġibbli ffinanzjati taħt 
il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta li 
jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku 
kif stabbilit fl-Artikolu 2 jistgħu 
jibbenefikaw sa 75 % tal-ispejjeż rilevanti.

Or. en

Emenda 375
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Proġetti ffinanzjati mill-JTF li 
jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku 
tiegħu jistgħu jirċievu finanzjament sa 
75 % tal-ispejjeż preżunti.

Or. en

Emenda 376
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 377
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

__________________ __________________
17 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 

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

territorjali għall-istatistika (NUTS) 
(ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Emenda 378
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 379
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 380
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en
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Emenda 381
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għanhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
rilevanti tat-territorji kkonċernati, pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta wieħed jew 
aktar li jkopru territorju wieħed affettwat 
jew aktar li jikkorrispondu għal-livell 3 tal-
klassifika komuni tal-unitajiet territorjali 
għall-istatistika (reġjuni "NUTS livell 3") 
kif stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 
1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill kif emendat mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 868/2014 jew 
partijiet minnu, f’konformità mal-mudell 
stipulat fl-Anness II. Dawn it-territorji 
għandhom ikunu dawk l-aktar milquta 
ħażin fuq il-bażi tal-impatti ekonomiċi u 
soċjali li jirriżultaw mit-tranżizzjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-telf mistenni ta' 
impjiegi fil-produzzjoni u l-użu tal-fjuwil 
fossili u l-ħtiġijiet ta' trasformazzjoni tal-
proċessi ta' produzzjoni ta' faċilitajiet 
industrijali bl-ogħla intensità ta' gassijiet 
serra.

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

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

Or. es

Emenda 382
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1a (ġdid)



PE652.564v01-00 90/129 AM\1206419MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fuq bażi ad hoc, l-appoġġ tal-JTF 
għandu jingħata lir-reġjuni fi kriżi ta' 
negozju mhux prevista li tirriżulta minn 
azzjonijiet li jindirizzaw it-tibdil fil-klima, 
biex ikun hemm rispons adegwat għal 
sitwazzjonijiet ta' kriżi li jistgħu jinqalgħu 
fil-kuntest tal-bidla, b'mod partikolari 
permezz ta' miżuri ta' politika tas-suq tax-
xogħol fil-qasam tat-taħriġ mill-ġdid u l-
mitigazzjoni tas-sensji. Dan biex jiġi 
żgurat li r-reġjuni jkunu jistgħu jiksbu 
appoġġ, jekk ma jkunux magħrufa minn 
qabel bħala reġjuni milquta.

Or. en

Emenda 383
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, bil-ħsieb li 
jinkisbu l-objettivi tal-Unjoni għall-klima 
msemmija fl-Artikolu 2(11) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 u tan-
newtralità klimatika sal-2050, inkluż 
skeda ta' żmien għall-attivitajiet ta' 
diżimpenn progressiv dipendenti fuq l-
enerġija fossili, kif ukoll skeda ta' żmien 
għall-passi ewlenin ta' tranżizzjoni li jkunu 
konsistenti mal-aktar verżjoni reċenti tal-
Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 
("NECP");

Or. en
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Emenda 384
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali u lokali 
lejn ekonomija sostenibbli, newtrali għall-
klima, soċjalment ibbilanċjata u inklużiva 
sal-2040, inkluż skeda ta' żmien għall-passi 
ewlenin ta' tranżizzjoni, bħad-
dekummissjonar tal-installazzjonijiet tal-
fjuwils fossili u d-dati ġenerali ta' 
eliminazzjoni gradwali, inkluż fejn il-
faħam huwa użat, it-tneħħija gradwali 
tal-faħam sal-2030, li jkunu konsistenti 
mal-aktar verżjoni reċenti tal-Pjan 
Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 
("NECP") u r-Regolament (UE) [il-Liġi 
ġdida tal-UE dwar il-Klima];

Or. en

Emenda 385
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 386
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 387
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ġustifikazzjoni għall-
identifikazzjoni tat-territorji bħala l-aktar 
milquta ħażin mill-proċess ta' tranżizzjoni 
imsemmija fil-punt (a) u li għandhom jiġu 
appoġġati mill-JTF, skont il-paragrafu 1, li 
tinkludi indikaturi bħar-rata tal-qgħad u 
r-rata ta' depopolazzjoni, kif ukoll sforzi 
preċedenti li jkunu saru fit-territorju biex 
titrawwem id-dekarbonizzazzjoni tas-
setturi u l-attivitajiet ewlenin;

Or. es

Emenda 388
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 389
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 390
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 391
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 392
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 393
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 395
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 396
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, demografiku, ekonomiċi u 
ambjentali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima;

Or. es

Emenda 397
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050;

Or. en

Emenda 398
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) valutazzjoni tal-konsistenza tiegħu 
ma' strateġiji u pjanijiet nazzjonali, 
reġjonali jew territorjali oħra, kif ukoll 
mal-miri u l-appoġġ rilevanti tal-JTF;

Or. en

Emenda 399
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 400
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta' 
governanza li jikkonsistu fl-arranġamenti 
ta' sħubija, il-miżuri ta' monitoraġġ u ta' 
evalwazzjoni ppjanati u l-korpi 
responsabbli;

(f) deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta' 
governanza li jikkonsistu fl-arranġamenti 
ta' sħubija, kemm se jitmexxew b'mod 
effettiv il-miżuri ta' monitoraġġ u ta' 
evalwazzjoni li jirregolaw lill-korpi li 
jimmonitorjaw il-pjan;

Or. en

Emenda 401
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tat-tip ta' 
operazzjonijiet previsti u l-kontribut 
mistenni tagħhom biex jittaffa l-impatt tat-
tranżizzjoni;

(g) deskrizzjoni tat-tip ta' 
operazzjonijiet previsti u l-kontribut 
mistenni tagħhom biex jittaffa l-impatt 
soċjali, ekonomiku u ambjentali tat-
tranżizzjoni, anke fil-kuntest tal-
kompetittività tar-reġjun fis-suq uniku tal-
UE;

Or. en
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Emenda 402
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tat-tip ta' 
operazzjonijiet previsti u l-kontribut 
mistenni tagħhom biex jittaffa l-impatt tat-
tranżizzjoni;

(g) deskrizzjoni tat-tip ta' 
operazzjonijiet previsti u l-kontribut 
mistenni tagħhom biex jittaffa l-impatt 
soċjali, ekonomiku, tas-sigurtà enerġetika 
u ambjentali tat-tranżizzjoni, u biex tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 403
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) deskrizzjoni ta' kif il-vijabbiltà 
ekonomika tal-investimenti se tiġi 
mmonitorjata fuq bażi kontinwa;

Or. en

Emenda 404
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista eżawrjenti ta' dawn 
l-operazzjonijiet u intrapriżi u 

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista indikattiva ta' dawn 
l-operazzjonijiet u intrapriżi u 
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ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali appoġġ 
permezz ta' analiżi tal-lakuni li turi li t-telf 
mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-nuqqas 
tal-investiment;

ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali appoġġ 
permezz ta' analiżi tal-lakuni li turi li t-telf 
mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-nuqqas 
tal-investiment;

Or. en

Emenda 405
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista eżawrjenti ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u 
ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali appoġġ 
permezz ta' analiżi tal-lakuni li turi li t-
telf mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-nuqqas 
tal-investiment;

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti lil intrapriżi rilevanti tal-JTF 
li mhumiex SMEs, lista eżawrjenti u bir-
reqqa ta' dawn l-operazzjonijiet u intrapriżi 
u ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali 
appoġġ;

Or. en

Emenda 406
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista eżawrjenti ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u 
ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali appoġġ 
permezz ta' analiżi tal-lakuni li turi li t-telf 
mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-nuqqas 

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista kemm jista' jkun 
eżawrjenti ta' dawn l-operazzjonijiet u 
intrapriżi u ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' 
tali appoġġ permezz ta' analiżi tal-lakuni li 
turi li t-telf mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-
għadd mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-
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tal-investiment; nuqqas tal-investiment;

Or. en

Emenda 407
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli, newtrali għall-klima, 
ibbilanċjata soċjalment u inklużiva sal-
2040 u jwasslu għal tnaqqis sostanzjali fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra li jmorru 
ħafna taħt l-parametri referenzjarji rilevanti 
stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas skont 
id-Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

Or. en

Emenda 408
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
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Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-Direttiva 
2003/87/KE, jew għal kontribut 
sostanzjali għal objettivi ambjentali oħra 
f'konformità mat-Tassonomija tal-UE, u 
sakemm ikunu meħtieġa għall-protezzjoni 
ta' għadd sinifikanti ta' impjiegi;

Or. en

Emenda 409
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista indikattiva ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

Or. en
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Emenda 410
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista kemm jista' 
jkun eżawrjenti ta' operazzjonijiet li 
għandhom jiġu appoġġati u ġustifikazzjoni 
li dawn jikkontribwixxu għal tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima u 
jwasslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jmorru ħafna taħt l-
parametri referenzjarji rilevanti stabbiliti 
għall-allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

Or. en

Emenda 411
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) sett ta' stadji importanti ċari li 
jiddeskrivu kif il-kompetittività fit-tul u l-
prospetti ta' tkabbir fit-tul jistgħu 
jitreġġgħu lura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Viżjoni ċara dwar kif titreġġa' lura l-kompetittività għandha tkun parti mill-pjan ta' 
aġġustament territorjali.
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Emenda 412
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) deskrizzjoni dwar kif il-partijiet 
ikkonċernati u l-komunitajiet lokali se 
jiġu kkonsultati fit-territorju kkonċernat;

Or. en

Emenda 413
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. It-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni ta' pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom jinvolvu 
konsultazzjoni li tagħmel sens, inklużiva u 
aċċessibbli u l-parteċipazzjoni tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-impjegati, il-komunitajiet lokali, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid], li għandu 
jiġi żgurat mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 414
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. It-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom jinvolvu lill-imsieħba rilevanti 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll ir-
rappreżentazzjoni tas-soċjetà ċivili, is-
sħab soċjali u r-rappreżentanti differenti 
tal-industrija affettwata.

Or. en

Emenda 415
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta għandhom ikunu 
konsistenti mal-objettiv li ż-żieda fit-
temperatura globali tiġi limitata għal 
1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. L-
investimenti skont il-pjan ma għandhomx 
iwasslu għal effetti ta' intrappolament ta' 
ħsara ambjentali, b'mod partikolari effetti 
ta' intrappolament intensiv tal-karbonju. 
Il-pjan għandu joffri opportunitajiet biex 
jissaħħu aktar l-ekonomiji lokali 
reżiljenti, il-ktajjen tal-provvista lokali u l-
isforzi ta' lokalizzazzjoni mill-ġdid.

Or. en

Emenda 416
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 417
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 418
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji 
territorjali msemmija fl-Artikolu [23] tar-

Fejn possibbli, il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom ikunu 
konsistenti mal-istrateġiji territorjali 
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Regolament (UE) [RDK ġdid], mal-
istrateġiji tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti 
rilevanti, l-NECPs u l-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali.

msemmija fl-Artikolu [23] tar-Regolament 
(UE) [RDK ġdid], mal-istrateġiji tal-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti rilevanti, l-
NECPs u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali.

Or. en

Emenda 419
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 420
Eva Maydell, Lídia Pereira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tħejjija u l-iżvilupp ta' pjanijiet għal 
tranżizzjoni territorjali għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 421
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-trasparenza sħiħa u r-
responsabbiltà demokratika għandhom 
jiġu żgurati fl-istadji kollha tal-proċess. 
F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi valutazzjoni ta' 
evalwazzjoni pubblika, kif ukoll rapport 
lill-Parlament u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 422
Carmen Avram

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandha tiġi stabbilita 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta (minn 
hawn 'il quddiem "Pjattaforma"), taħt is-
superviżjoni u l-ġestjoni diretta tal-
Kummissjoni Ewropea, sabiex ikunu 
jistgħu jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali tal-aħjar prattiki fis-setturi 
kollha affettwati.
1b. Il-pjattaforma għandha tinkludi 
kemm gruppi ta' ħidma tekniċi, li 
jiffaċilitaw l-iskambji tal-aħjar prattiki 
dwar it-tħejjija ta' pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta, u Forum Annwali tar-
Reġjuni ta' Tranżizzjoni Ġusta (minn 
hawn 'il quddiem "Forum"), 
koorganizzat mal-Kumitat Ewropew tar-
Reġjuni, li jippermetti l-koordinazzjoni 
tal-orjentazzjonijiet ta' politika u t-
traspożizzjoni tagħhom f'attivitajiet 
operattivi tal-gruppi ta' ħidma tekniċi.
1c. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati 
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dwar il-mekkaniżmi ta' governanza, is-
sħubija, l-operat u l-baġit tal-Pjattaforma. 
Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat regolarment dwar kull 
konklużjoni tal-Forum u fuq il-passi li 
jmiss li għandhom jiġu segwiti.
1d. L-ispejjeż operattivi tal-
Pjattaforma għandhom ikunu koperti 
mir-riżorsi tal-assitenza teknika skont l-
Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu.

Or. en

Emenda 423
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-miri 
stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. Il-miri ma għandhomx jiġu 
riveduti wara li t-talba għal emenda tal-
programm ippreżentata skont l-
Artikolu [14 (2)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

2. Għall-indikaturi tal-output, li 
għandhom jinkludu l-indikaturi tas-
sostenibbiltà stabbiliti fir-Regolament 
dwar it-Tassonomija u r-Regolament 
dwar id-Divulgazzjonijiet (UE 2019/2088), 
il-linji bażi għandhom ikunu stabbiliti għal 
żero. It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-
miri stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. Il-miri ma għandhomx jiġu 
riveduti wara li t-talba għal emenda tal-
programm ippreżentata skont l-
Artikolu [14 (2)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 424
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-miri 
stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. Il-miri ma għandhomx jiġu 
riveduti wara li t-talba għal emenda tal-
programm ippreżentata skont l-
Artikolu [14 (2)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
Il-miri stabbiliti għall-2029 għandhom 
ikunu kumulattivi. Il-miri ma għandhomx 
jiġu riveduti wara li t-talba għal emenda 
tal-programm ippreżentata skont l-
Artikolu [14 (2)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 425
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 
75 % tal-mira stabbilita għal indikatur ta' 
output jew riżultat wieħed jew aktar għar-
riżorsi tal-JTF, hija tista' tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-
Artikolu [98] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid] billi tnaqqas is-sostenn mill-JTF 
għall-prijorità kkonċernata b'mod 
proporzjonali għall-kisbiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti inċentivi sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tal-pjanijiet ta' 
aġġustament.

Emenda 426
Jessica Polfjärd
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 427
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(4) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3(3) u fl-
Artikolu 8(4) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament].

Or. en

Emenda 428
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(4) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3(3) u fl-
Artikolu 8(4) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament].

Or. en

Emenda 429
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(4) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 
Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 8(4) tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard speċifikata fih. 
M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 430
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl- 3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
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Artikolu 8(4) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 
Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 8(4) tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard speċifikata fih. 
M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 431
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont il-
prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-impjegati, il-komunitajiet lokali, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra 
kollha tat-territorji kkonċernati skont il-
prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

Or. en

Emenda 432
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 8(4) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
ma joġġezzjonawx fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 3(3) u l-Artikolu 8(4) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 433
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 8(4) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
ma joġġezzjonawx fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 3(3) u l-Artikolu 8(4) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 434
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Klawsola ta' rieżami

Sa mhux aktar tard minn tmiem ir-
rieżami ta' nofs it-terminu tal-qafas 
finanzjarju pluriennali li jmiss, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
adegwatezza tal-Artikoli 4 u 5 emendatorji 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
espansjoni tal-kamp ta' applikazzjoni biex 
tkopri attivitajiet ekonomiċi sostenibbli 
oħra kif ukoll l-esklużjonijiet addizzjonali 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' attivitajiet 
li b'mod sinifikanti jagħmlu ħsara lis-
sostenibbiltà ambjentali, f'konformità 
mal-bidliet possibbli lir-
Regolament 2020/... [ir-Regolament dwar 
it-Tassonomija], l-objettivi klimatiċi tal-
Unjoni kif definiti fir-Regolament 
(UE) 2020/... [il-Liġi Ewropea dwar il-
Klima] u l-evoluzzjoni fl-implimentazzjoni 
tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Finanzi 
Sostenibbli. Abbażi ta' dan, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jista' jiġi akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi. 

Or. en

Emenda 435
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull Stat Membru, il-pakkett 
finanzjarju jiġi ddeteminat b'konformità 
mal-passi li ġejjin:

Għal kull Stat Membru, il-pakkett 
finanzjarju jiġi ddeteminat b'konformità 
mal-passi li ġejjin:
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I. Ammont ta' EUR 6,5 biljun mir-riżorsi 
tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jiġi 
mqassam fost l-Istati Membri kif ġej:

Or. en

Emenda 436
Marek Belka

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 49 %),

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 24 %),

__________________ __________________
28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Emenda 437
Eva Maydell
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Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 49 %),

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 24 %),

__________________ __________________
28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Emenda 438
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
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emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 49 %),

emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

__________________ __________________
28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Emenda 439
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-

(i) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn impjanti industrijali fir-reġjuni ta' 
livell NUTS 2 fejn l-intensità tal-karbonju, 
definita bħala l-proporzjon bejn l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
impjanti industrijali rrappurtati mill-Istati 
Membri b'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 u l-
valur miżjud gross tal-industrija, tkun aktar 
mid-doppju tal-medja tal-UE-27. Jekk f'xi 
Stat Membru, dan il-livell ma jinqabeż 
f'ebda reġjun ta' livell NUTS 2, jitqiesu l-
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emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 49 %),

emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
impjanti industrijali fir-reġjuni ta' livell 
NUTS 2 bl-ogħla intensità ta' karbonju 
(ponderazzjoni ta' 39 %),

__________________ __________________
28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 
96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Emenda 440
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni u l-kombustjoni tal-faħam u 
tal-linjite bħala proporzjon tal-forza tax-
xogħol industrijali totali ta' kull reġjun 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

Or. en

Emenda 441
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 20 %),
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Or. en

Emenda 442
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 49 %),

Or. en

Emenda 443
Marek Belka

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 50 %),

Or. en

Emenda 444
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 25 %),

(ii) l-okkupazzjoni fis-setturi tal-
estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
(ponderazzjoni ta' 50 %),

Or. en
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Emenda 445
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) ir-rata tal-qgħad fit-territorju 
(ponderazzjoni ta' 20 %);

Or. es

Emenda 446
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) ir-rata ta' depopolazzjoni 
(ponderazzjoni ta' 15 %);

Or. es

Emenda 447
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iic) sforzi preċedenti biex jiġu 
ssodisfati l-objettivi klimatiċi u 
ambjentali, b'kunsiderazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u t-telf tal-impjiegi li 
jirriżultaw (ponderazzjoni ta' 15 %);

Or. es
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Emenda 448
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-okkupazzjoni fl-industrija fir-
reġjuni ta' livell NUTS 2 ikkunsidrati 
għall-finijiet tal-punt (i) (ponderazzjoni ta' 
25 %),

(iii) l-okkupazzjoni fl-industrija fir-
reġjuni ta' livell NUTS 2 ikkunsidrati 
għall-finijiet tal-punt (i) (ponderazzjoni ta' 
20 %),

Or. en

Emenda 449
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) ir-rata tal-qgħad, b'mod 
partikolari fost iż-żgħażagħ u l-ħaddiema 
akbar fl-età li jsibuha diffiċli biex isibu 
posthom fis-suq tax-xogħol.

Or. es

Emenda 450
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) pjan ambizzjuż tal-eliminazzjoni 
gradwali tal-estrazzjoni tal-linjite u tal-
faħam qabel l-2030, b'mod proporzjonali 
għall-għadd ta' minjieri u impjanti tal-
enerġija li jifdal (ponderazzjoni ta' 10 %);
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li għandhom pjanijiet ambizzjużi fis-seħħ għall-eliminazzjoni gradwali tal-
fjuwils fossili għandhom ikunu ppremjati sabiex tiġi inċentivizzata l-ambizzjoni u tiżdied l-
effettività tal-JTF.

Emenda 451
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) ir-rata ta' qgħad f'reġjuni fejn il-
faħam u l-linjite qed jiġi estratt jew 
maħruq (ponderazzjoni ta' 10 %);

Or. en

Emenda 452
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun 
jew aktar minn EUR 40 miljun per capita 
tal-popolazzjoni tiegħu matul il-perjodu 
kollu. L-ammonti ta' kull Stat Membru li 
jeċċedu l-limiti preċedenti jerġgħu 
jitqassmu proporzjonalment lill-
allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra 
kollha. Il-kwoti tal-Istati Membri huma 
għaldaqstant ikkalkulati mill-ġdid;

Or. es
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Emenda 453
Marek Belka

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż 26,7 % tal-baġit 
totali tal-Fond. L-ammonti ta' kull Stat 
Membru li jeċċedu 26,7 % tal-baġit totali 
tal-Fond jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

Or. en

Emenda 454
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż 27 % tal-baġit 
totali tal-Fond. L-ammonti ta' kull Stat 
Membru li jeċċedu 27 % tal-baġit totali 
tal-Fond jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

Or. en
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Emenda 455
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż 32 % tal-
allokazzjoni totali. L-ammonti ta' kull Stat 
Membru li jeċċedu 32 % tal-allokazzjoni 
totali jerġgħu jitqassmu proporzjonalment 
lill-allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra 
kollha. Il-kwoti tal-Istati Membri huma 
għaldaqstant ikkalkulati mill-ġdid

Or. en

Emenda 456
Henrike Hahn
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż 20 % tal-
allokazzjoni totali. L-ammonti ta' kull Stat 
Membru li jeċċedu l-limitu massimu ta' 
20 % jerġgħu jitqassmu proporzjonalment 
lill-allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra 
kollha. Il-kwoti tal-Istati Membri huma 
għaldaqstant ikkalkulati mill-ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sehem għal kull Stat Membru huwa adattat għal-livell ogħla ta' riżorsi proposti, 
f'konformità mal-proposta emendata tal-Kummissjoni.



PE652.564v01-00 126/129 AM\1206419MT.docx

MT

Emenda 457
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż it-EUR 8 biljun. 
L-ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 8 biljun jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

Or. en

Emenda 458
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (c) huma aġġustati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni aħħarija 
mill-JTF tirriżulta f'intensità ta' għajnuna 
per capita (imkejla abbażi tal-popolazzjoni 
kollha tal-Istat Membru) ta' mill-inqas 
EUR 6 fuq il-perjodu kollu.

(d) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (c) huma aġġustati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni aħħarija 
mill-JTF tirriżulta f'intensità ta' għajnuna 
(imkejla abbażi tal-popolazzjoni qiegħda 
tal-Istat Membru) ta' mill-inqas EUR 0,15 
għal kull persuna qiegħda fuq il-perjodu 
kollu.

Or. es

Emenda 459
Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (c) huma aġġustati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni aħħarija 
mill-JTF tirriżulta f'intensità ta' għajnuna 
per capita (imkejla abbażi tal-popolazzjoni 
kollha tal-Istat Membru) ta' mill-inqas 
EUR 6 fuq il-perjodu kollu.

(d) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (c) huma aġġustati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni aħħarija 
mill-JTF tirriżulta f'intensità ta' għajnuna 
per capita (imkejla abbażi tal-popolazzjoni 
kollha tal-Istat Membru) ta' mill-inqas 
EUR 4 fuq il-perjodu kollu.

Or. es

Emenda 460
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

II. Il-EUR 1 biljun li jifdal mir-riżorsi tal-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu 
jservi bħala mekkaniżmu ta' kumpens 
għall-Istati Membri li kisbu tnaqqis ta' 
mill-inqas 30 % fl-emissjonijiet grossi ta' 
gassijiet serra sal-2017, abbażi tal-
inventorji nazzjonali tagħhom, meta 
mqabbla mal-livelli tal-emissjonijiet fl-
1990, u b'hekk jaqbżu b'mill-inqas 150 % 
il-mira ta' tnaqqis fl-emissjonijiet tal-UE 
għall-2020. L-EUR 1 biljun jitqassam fost 
l-Istati Membri abbażi tas-sehem tagħhom 
ta' emissjonijiet grossi ta' gassijiet serra 
fl-2017.

Or. en

Emenda 461
Frances Fitzgerald
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1. Valutazzjoni tal-impatt ekonomiku, 
soċjali u territorjali tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima

2.1. Valutazzjoni tal-impatt ekonomiku, 
soċjali, relatat mal-ġeneru u territorjali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima

Or. en

Emenda 462
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – Referenza Artikolu 7(2)(g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tipi ta' operazzjonijiet previsti u l-
kontribut mistenni tagħhom biex jittaffa l-
impatt tat-tranżizzjoni klimatika;

- tipi ta' operazzjonijiet previsti, il-
vijabbiltà ekonomika tagħhom u l-
kontribut mistenni tagħhom biex jittaffa l-
impatt tat-tranżizzjoni klimatika;

Or. en

Emenda 463
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza Artikolu 7(2)(h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha timtela biss jekk jingħata sostenn 
lil investimenti produttivi minbarra l-
SMEs:

Għandha timtela biss jekk jingħata sostenn 
lil investimenti produttivi minbarra l-
SMEs:

- lista eżawrjenti ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u għal kull 
waħda minnhom ġustifikazzjoni tan-
neċessità ta' tali sostenn permezz ta' analiżi 
tal-lakuni li turi li t-telf mistenni ta' 
impjiegi jaqbeż l-għadd mistenni ta' 
impjiegi maħluqa fin-nuqqas tal-

- lista indikattiva ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u għal kull 
waħda minnhom ġustifikazzjoni tan-
neċessità ta' tali sostenn permezz ta' analiżi 
tal-lakuni li turi li t-telf mistenni ta' 
impjiegi jaqbeż l-għadd mistenni ta' 
impjiegi maħluqa fin-nuqqas tal-
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investiment investiment
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Emenda 464
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza Artikolu 7(2)(i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha timtela biss jekk jingħata sostenn 
lil investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-
Direttiva 2003/87/KE:

Għandha timtela biss jekk jingħata sostenn 
lil investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-
Direttiva 2003/87/KE:

- lista eżawrjenti ta' operazzjonijiet li 
għandhom jirċievu sostenn u 
ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jaslu sa taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti użati għall-allokazzjoni bla ħlas 
skont id-Direttiva 2003/87/KE u sakemm 
ikunu meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi

- lista indikattiva ta' operazzjonijiet li 
għandhom jirċievu sostenn u 
ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jaslu sa taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti użati għall-allokazzjoni bla ħlas 
skont id-Direttiva 2003/87/KE u sakemm 
ikunu meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi

Or. en


