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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kriżi ambjentali li d-dinja qed tiffaċċja hija ineżorabbli. Bl-istabbiliment tal-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta (JTF), u billi jittieħed impenn biex tinkiseb Ewropa b'impatt newtrali fuq 
il-klima fl-2050, l-Unjoni Ewropea qed turi r-rieda tagħha li tqiegħed riżorsi baġitarji konkreti 
għas-servizz tat-tranżizzjoni ekoloġika tant meħtieġa tal-ekonomija tagħha. Hija timpenja 
ruħha li tappoġġa lin-nies tagħha matul dawn il-bidliet u li tgħin lir-reġjuni tagħha jaħtfu l-
opportunità komuni biex jibnu futur sostenibbli u ġust.

Hekk kif il-pandemija tal-COVID-19 tikxef il-fraġilità tal-mudelli ta' żvilupp tagħna, il-ħtieġa 
ta' salvagwardji Ewropej hija saħansitra akbar. Il-kriżijiet li huma theddida għas-soċjetajiet 
tagħna bl-ebda mod ma jikkanċellaw lil xulxin; pjuttost isaħħu lil xulxin, għaliex qed 
iwessgħu l-inugwaljanzi u jħeġġu lill-Istati jieħdu ħsieb l-interessi tagħhom. Għaldaqstant, 
huwa l-kompitu tal-leġiżlazzjoni Ewropea li ssaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea li 
tirrispondi għalihom.

Iċ-ċittadini tagħna għarfu l-ħtieġa assoluta ta' rispons kollettiv u kollaborattiv għall-isfidi ta' 
żminijietna: 82 % tal-Ewropej għalhekk huma favur appoġġ finanzjarju għat-tranżizzjoni 
enerġetika1. Il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima ma jħallux lok għal dubji, is-sopravivenza 
tagħna tiddependi mill-kapaċità kollettiva tagħna li nittrasformaw il-mod kif ngħixu.

Il-politiki ekonomiċi, soċjali, ambjentali u dwar l-enerġija tagħna jridu jimxu mal-istorja. 
Permezz tal-Patt Ekoloġiku Ewropew2, l-Unjoni Ewropea tirrifjuta li ġġarrab it-tibdil li qed 
iseħħ fid-dinja u tappoġġa l-kapaċità tat-territorji li jkunu aġenti tal-bidla. Il-Pjan ta' 
Investiment għal Ewropa Sostenibbli3 jibni fuq il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
(JTM) li se jgħin biex jimmobilizza mill-inqas EUR 100 biljun matul il-perjodu 2021-2027 
għar-reġjuni l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika.

Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta4 huwa l-ewwel mit-tliet pilastri tal-JTM. L-appoġġ imsaħħaħ tal-UE ma 
jistax sempliċement jieħu l-forma ta' għajnuniet mingħajr kundizzjonijiet lill-Istati Membri. 
L-issodisfar tal-impenji tagħhom favur il-klima huwa l-prerekwiżit għal politika Ewropea 
koerenti, kredibbli u effikaċi.

Fis-seklu 21, fi żmien ta' kriżi ekonomika u soċjali, ma nistgħux nittraskuraw lit-territorji li l-
aktar għandhom bżonn ta' tranżizzjoni. Huma vitali għall-proġett Ewropew, li issa jrid 
jimmobilizza l-kulturi u l-forzi tagħhom b'appoġġ għal approċċi mfassla biex issir bidla 
sistemika inklużiva. Il-JTF jirrifletti dik l-ambizzjoni, filwaqt li jikkomplementa ż-żewġ 
pilastri l-oħra tal-JTM, li wkoll iridu jindirizzaw it-tħassib ta' dawn it-territorji. L-għan tiegħu 
huwa li jappoġġa lill-komunitajiet lokali fil-post, sabiex ikunu jistgħu jibnu reżiljenza, u li 
jiżgura li ebda territorju ma jibqa' lura.

Sabiex it-territorji u l-popolazzjonijiet tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu t-tranżizzjoni 
opportunità għal futur aħjar, ir-Rapporteur jindika tliet dimensjonijiet essenzjali għall-appoġġ 

1 It-tieni stħarriġ dwar il-klima tal-BEI li sar fi sħubija mal-Istitut BVA u li ġie ppubblikat fit-13 ta' Marzu 2020. 
2 Il-Patt Ekoloġiku Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2019.
3 COM(2020) 21 tal-14 ta' Jannar 2020.
4 COM(2020) 22 tal-14 ta' Jannar 2020.
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tal-JTF.

L-ewwel nett, biex jintuża b'mod tassew "ġust", il-JTF irid jiffoka fuq il-bnedmin u l-
benesseri soċjali. L-effetti ta' dan il-fond iridu jkunu tanġibbli għall-popolazzjoni u viżibbli 
fil-post. Dan jista' jinkiseb permezz ta' miżuri ta' riġenerazzjoni tas-suq tax-xogħol 
(edukazzjoni, taħriġ, appoġġ għall-istabbiliment ta' impriżi, għall-mobbiltà, eċċ.) kif ukoll 
permezz ta' miżuri passivi ta' appoġġ (finanzjament tad-diskrepanzi fil-pensjonijiet).

It-tieni, il-fond irid joħloq kundizzjonijiet li jwasslu għal ekonomija sostenibbli f'dawn it-
territorji. L-investimenti kollha li jsiru mill-fond iridu jkunu konsistenti mal-ħtieġa ta' 
protezzjoni soċjali u ambjentali.

Fl-aħħar nett, il-fond irid jappoġġa miżuri ta' "infrastruttura soċjali" li jgħinu lit-territorji fit-
tranżizzjoni biex jibqgħu dinamiċi, b'enfasi fuq il-komunità u fuq is-solidarjetà (kura tas-
saħħa, akkomodazzjoni, eċċ.). Minbarra l-infrastruttura fiżika, it-tisħiħ tal-kapaċità tal-
partijiet ikkonċernati lokali li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni huwa essenzjali biex jiġi 
żgurat li l-fond ikun aċċessibbli.

Ir-rapporteur iqis dan il-JTF bħala fabbrika Ewropea ta' tranżizzjonijiet5. Is-suċċess tal-
proċessi tal-bidla u tat-trasformazzjonijiet tat-territorji jiddependi mill-involviment tal-abitanti 
tagħhom fid-definizzjoni tal-istrateġiji u fuq il-mobilizzazzjoni tal-assoċjazzjonijiet u l-
istrutturi li jappoġġaw il-proġetti lokali. It-twettiq tat-tranżizzjoni ekoloġika ta' territorju 
tfisser, l-ewwel u qabel kollox, it-twettiq ta' politiki pubbliċi li jakkumpanjaw il-bidliet fir-
rappreżentanza u li jwasslu biex jinstabu soluzzjonijiet fil-post.

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jagħti lir-reġjuni, lill-popolazzjonijiet u lill-impriżi l-
opportunità li jagħmlu t-tranżizzjoni suċċess.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

5 Abbażi tal-mudell ta' tranżizzjoni żviluppat f'Loos-en-Gohelle, Franza,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Il-qafas regolatorju li jirregola l-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027, fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-impenji 
tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi biex iż-żieda fit-temperatura dinjija 
tiġi limitata għal anqas minn 1,5 °C u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti billi jikkonċentra l-
finanzjament tal-Unjoni fuq objettivi 
ekoloġiċi kif ukoll il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali. Dan ir-Regolament 
jimplimenta waħda mill-prijoritajiet 
stipulati fil-Komunikazzjoni dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew ("il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew")11 u huwa parti mill-Pjan ta 
Investiment għal Ewropa Sostenibbli12 li 
jipprovdi finanzjament iddedikat taħt il-
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta fil-
kuntest tal-politika ta' koeżjoni biex jiġu 
indirizzati l-isfidi ekonomiċi u soċjali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, ibbażata fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija u ċirkolari, mill-aktar fis 
possibbli u sa mhux aktar tard mill-2050, 
u biex ir-reġjuni u ċ-ċittadini tal-Unjoni 
jiġu appoġġati u akkumpanjati fil-livell 
soċjali, tas-suq tax-xogħol u ekonomiku 
sabiex ħadd ma jitħalla lura.

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima, ibbażata fuq sorsi 
rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-rigward 
tar-riżorsi u tal-enerġija u ċirkolari 
tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ta' 
politika l-aktar importanti għall-Unjoni u 
82 % tal-Ewropej jitolbu appoġġ 
finanzjarju speċifiku. Fit-
12 ta' Diċembru 2019, il-Kunsill Ewropew 
approva l-objettiv li, sa mhux aktar tard 
mill-2050, tinkiseb Unjoni newtrali għall-
klima, f'konformità mal-objettivi tal-
Ftehim ta' Pariġi. Il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali 
huma sfidi li jistgħu jinbidlu 
f'opportunitajiet għal kulħadd fuq terminu 
medju u twil, jekk jissawru b'mod 
soċjalment ġust u jekk ħadd ma jitħalla 
lura. Mhux ir-reġjuni u l-Istati Membri 
kollha se jibdew it-tranżizzjoni meħtieġa u 
urġenti ferm tagħhom mill-istess punt jew 
għandhom l-istess kapaċità ta' rispons meta 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet storiċi, ekonomiċi 
u kulturali tagħhom. Xi wħud huma aktar 
avvanzati mit-tranżizzjoni ekoloġika, 
filwaqt li t-tranżizzjoni tinvolvi impatt 
soċjali, kulturali, fuq is-suq tax-xogħol u 
ekonomiku usa' għal dawk ir-reġjuni u l-
abitanti tagħhom li jiddependu ħafna fuq 
il-fjuwils fossili - il-gass, il-faħam, il-
linjite, il-pit u x-shale bituminuż - u/jew 
fuq industriji b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra u setturi oħra intensivi fl-
enerġija bħall-azzar, is-siment, is-sustanzi 
kimiċi, il-ħġieġ u t-trasport, kif ukoll il-
fornituri u l-fornituri tas-servizzi 
tagħhom. Sitwazzjoni bħal din mhux biss 
toħloq ir-riskju ta' tranżizzjoni b'pass 
varjabbli fl-Unjoni fir-rigward tal-azzjoni 
klimatika, iżda tikkontribwixxi wkoll għal 
inugwaljanza soċjali u disparitajiet dejjem 
akbar bejn ir-reġjuni u t-territorji extra-
Ewropej u l-Istati Membri li huwa ta' 
detriment għall-valuri fundamentali tal-
Unjoni. Għalhekk, huwa ta' importanza 
fundamentali li jiġu appoġġati b'mod 
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urġenti r-reġjuni u l-atturi li l-kontribut 
tagħhom huwa essenzjali biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni ġusta malajr skont l-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni, sabiex id-
disparitajiet ma jikbrux. Jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni 
NUTS 3 b'popolazzjoni ta' inqas minn 
12,5 abitant/km2 jew b'medja ta' tnaqqis 
annwali tal-popolazzjoni ta' aktar minn -
1 % bejn l-2007 u l-2017.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun inklużiva, soċjalment sostenibbli u 
aċċettabbli għal kulħadd, b'attenzjoni 
speċjali għar-rispett tal-prinċipji stabbiliti 
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Għalhekk, kemm l-Unjoni u l-Istati 
Membri, kif ukoll l-atturi reġjonali u 
lokali differenti jenħtieġ li jqisu l-
implikazzjonijiet soċjali, għas-suq tax-
xogħol u ekonomiċi tagħha sa mill-bidu 
nett, kif ukoll l-impatt tal-kriżi tal-
coronavirus, u jużaw l-istrumenti kollha 
possibbli biex itaffu l-konsegwenzi 
negattivi u jsaħħu l-konsegwenzi pożittivi, 
bħall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, deċenti u 
sostenibbli jew it-titjib tal-kwalità tal-arja. 
Il-baġit tal-Unjoni jenħtieġ li jkun 
proporzjonat għal din it-tranżizzjoni u l-
QFP li jmiss jenħtieġ li jwassal biex 
jitwettqu l-ambizzjonijiet tal-Unjoni u 
jippermetti allokazzjoni tal-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta (JTF) mingħajr ma 
jitnaqqsu l-allokazzjonijiet għall-politiki 
eżistenti tal-Unjoni.

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jkun jissupplimenta l-
azzjonijiet l-oħra skont il-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għall-perjodu mill-2021 
sal-2027. L-Unjoni jenħtieġ li 
takkumpanja u tappoġġa r-reġjuni, l-
atturi lokali fil-livelli subreġjonali u l-
abitanti fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika tal-Unjoni u l-impjiegi 
sostenibbli billi tgħaqqad flimkien l-infiq 
tal-baġit tal-Unjoni fuq l-objettivi 
klimatiċi, ta' koeżjoni, ekonomiċi u soċjali 
fil-livelli rilevanti kollha, filwaqt li jitqiesu 
l-investimenti b'impatt soċjali u jiġu 
indirizzati t-territorji u l-gruppi ta' nies li 
huma l-aktar fil-bżonn ta' appoġġ biex 
iwettqu t-tranżizzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
JTF, li huwa wieħed mill-pilastri tal-
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
implimentat skont il-politika ta' koeżjoni. 
L-għan tal-JTF mhuwiex biss li jtaffi l-
effetti negattivi tat-tranżizzjoni klimatika u 
li jappoġġa l-azzjonijiet bil-għan ta' 
tranżizzjoni ġusta u effiċjenti tal-enerġija 
lejn ekonomija newtrali għall-klima iżda 
anki li joħloq u jsaħħaħ l-effetti pożittivi 
futuri billi jappoġġa l-aktar territorji 
affettwati, li jinkludu l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej, kif ukoll il-popolazzjoni u 
b'mod partikolari l-ħaddiema kkonċernati 
biex tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali, 
territorjali u ekonomika. F'konformità 
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l-impjiegi. Dan huwa rifless fl-għan 
speċifiku tal-JTF, li huwa stabbilit fl-istess 
livell u elenkat flimkien mal-objettivi tal-
politika stipulati fl-Artikolu [4] tar-
Regolament UE [RDK ġdid].

mal-objettiv speċifiku tal-JTF, jenħtieġ li l-
azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
jikkontribwixxu direttament għall-
faċilitazzjoni u l-katalizzazzjoni tat-
tranżizzjoni billi joħolqu opportunitajiet 
ta' impjiegi sostenibbli ġodda, billi jtaffu 
l-konsegwenzi soċjali negattivi u 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni, is-
sostenibbiltà, ir-rikonverżjoni u l-
modernizzazzjoni tal-ekonomija lokali, 
jevitaw il-prekarjetà soċjali u jrawmu 
ambjenti kummerċjali instabbli. Dan huwa 
rifless fl-għan speċifiku tal-JTF, li huwa 
stabbilit fl-istess livell u elenkat flimkien 
mal-objettivi tal-politika stipulati fl-
Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-impenn rigward l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-ambizzjoni akbar tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew li joħloq 
opportunitajiet għal kontinent aktar 
prosperu u inklużiv kif ukoll kontinent 
aktar san u aħdar, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi kontribut ewlieni biex l-
azzjonijiet klimatiċi jiġu integrati u biex 
titħaffef it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima, ibbażata fuq sorsi 
rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-rigward 
tar-riżorsi u tal-enerġija u ċirkolari mill-
aktar fis possibbli u sa mhux aktar tard 
mill-2050. Il-finanzjament tal-JTF 
jenħtieġ li jkun jiddependi mill-
aċċettazzjoni tal-objettiv tal-Unjoni ta' 
newtralità klimatika sa mhux aktar tard 
mill-2050 kif ukoll tal-miri intermedji. Ir-
riżorsi mill-pakkett proprju tal-JTF huma 



PE650.398v02-00 10/58 AD\1208253MT.docx

MT

addizzjonali u jiżdiedu mal-investimenti li 
huma meħtieġa biex tintlaħaq il-mira 
ġenerali ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-
Unjoni li tikkontribwixxi għall-objettivi 
dwar il-klima. Ir-riżorsi ttrasferiti fuq bażi 
volontarja mill-FEŻR u l-FSE+ se 
jikkontribwixxu kompletament biex 
tintlaħaq din il-mira f'konformità mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni kif ukoll l-
investimenti nazzjonali u reġjonali u l-
kapital privat u jenħtieġ li bl-ebda mod 
ma jieħdu post investimenti bħal dawn. 
Għaldaqstant, il-QFP li jmiss jenħtieġ li 
jkun ambizzjuż u jwassal biex l-objettivi 
stabbiliti jintlaħqu. Il-finanzjament mill-
JTF fl-ebda każ ma jrid ikun askapitu ta' 
fondi eżistenti oħra. Il-JTF jenħtieġ li 
jappoġġa t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ekoloġika speċjalment fir-reġjuni l-aktar 
dipendenti fuq il-faħam u fjuwils oħra 
mhux sostenibbli bħal dan, u jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għal politika ta' koeżjoni 
sostenibbli ġdida bil-għan ta' mudelli ta' 
impjiegi ekoloġiċi u orjentati lejn il-futur.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

hija wkoll opportunità enormi għall-Istati 
Membri u l-atturi pubbliċi u privati 
reġjonali u lokali kollha. Se jkun meħtieġ 
appoġġ addizzjonali għar-reġjuni, inkluż 
fiż-żoni remoti, li għadhom jiddependu 
ħafna mill-fjuwils fossili jew minn 
attivitajiet industrijali b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra li jeħtieġ li jiġu 
eliminati b'mod gradwali u/jew li jiġu 
mmodernizzati sabiex iwettqu t-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, 
flimkien ma' ħaddiema li jeħtieġu titjib 
tal-ħiliet u għajnuna biex isibu impjieg 
fis-setturi ekoloġiċi, u li ma għandhomx il-
mezzi finanzjarji biex jagħmlu dan. 
Għaldaqstant il-JTF jenħtieġ li jkopri l-
Unjoni kollha, iżda d-distribuzzjoni tal-
mezzi finanzjarji jenħtieġ li tirrifletti d-
dipendenza inizjali fuq attivitajiet 
insostenibbli tar-reġjuni u l-kapaċità 
tagħhom biex jiffinanzjaw l-investimenti 
neċessarji biex jagħmlu t-tranżizzjoni lejn 
in-newtralità klimatika mill-aktar fis 
possibbli u sa mhux aktar tard mill-2050, 
inkluża l-promozzjoni tagħhom ta' 
alternattivi tal-ekonomija bbażata fuq il-
fjuwils fossili permezz ta' ekonomija 
ċirkolari, li toffri opportunitajiet għal 
impjiegi ġodda, żvilupp ekonomiku 
reġjonali, koeżjoni territorjali mtejba u 
tisħiħ tal-ekonomiji rurali lokali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi, soċjali u ambjentali 
tal-Unjoni, inklużi l-prinċipji tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kif ukoll l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
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li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn 
il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ jeħtieġ li 
jkun marbut mat-tneħħija gradwali tal-
attività u t-tnaqqis korrispondenti fil-livell 
tal-impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni 
tas-setturi b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, jeħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta' teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, u sal-2050 iwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. Jeħtieġ 
li tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
u jikkontribwixxu għaliha.

Nazzjonijiet Uniti. Jenħtieġ li l-lista ta' 
investimenti tagħti prijorità lil dawk li 
jappoġġaw lill-persuni, l-innovazzjoni 
soċjali, l-ekonomiji lokali u lis-suq tax-
xogħol bil-ħolqien ta' impjiegi deċenti, u li 
jkunu sostenibbli f'terminu medju u fit-tul, 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, u filwaqt li jiġi 
protett, ippreservat u msaħħaħ il-kapital 
naturali tal-Unjoni, u jittejbu s-saħħa u l-
benesseri fir-rigward tar-riskji u l-impatti 
relatati mal-ambjent. Jenħtieġ li l-proġetti 
ffinanzjati jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, ibbażata fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija u ċirkolari mill-aktar fis 
possibbli u sa mhux aktar tard mill-2050. 
Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit, il-gass, iż-żejt u x-
shale bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
kif ukoll is-setturi indiretti bħall-fornituri 
u l-fornituri tas-servizzi li jistgħu jiġu 
affettwati wkoll minn dawk il-
produzzjonijiet li qed jonqsu, l-appoġġ 
jenħtieġ li jkun marbut b'kundizzjonalità 
qawwija mal-istrateġija tat-tneħħija 
gradwali tal-attività. Tali appoġġ jenħtieġ 
li jkun deskritt b'mod ċar fil-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta u jenħtieġ 
li jkun subordinat għall-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità u progress soċjali u 
għas-salvagwardja tar-reżiljenza tal-
ekonomija lokali biex jingħeleb it-telf 
potenzjali ta' impjiegi. Rigward it-
trasformazzjoni tas-setturi b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra, jenħtieġ li l-
appoġġ jippromwovi attivitajiet ġodda 
permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda, 
proċessi jew prodotti ġodda, u sa mhux 
aktar tard mill-2050 iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika13, filwaqt li jinżammu 
u jiżdiedu l-ħiliet u d-drittijiet tal-
impjegati u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Dawk l-investimenti jenħtieġ li 
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jippermettu wkoll il-finanzjament ta' 
għarfien espert u analiżi b'appoġġ għal 
SMEs ittrasformati għalkollox biex 
iżommu l-impjegati b'ħiliet imtejba u 
b'ħiliet ġodda. Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni 
tal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi 
l-Ewwel" fid-deċiżjonijiet ta' investiment, 
kif ukoll lil setturi ekoloġiċi bħal dawk li 
jinvolvu sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-
mobbiltà intelliġenti, il-ġlieda kontra l-
faqar enerġetiku, l-investiment b'impatt 
soċjali jew setturi oħra li jappoġġaw, 
jippromwovu u jixprunaw l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u l-ekonomija ċirkolari. 
Dawk l-investimenti jenħtieġ li jappoġġaw 
ukoll il-ħolqien ta' komunitajiet ta' 
konoxxenza u innovazzjoni b'enfasi fuq 
id-diġitalizzazzjoni u r-riċerka u l-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija, li jlaqqgħu flimkien iċ-ċentri 
tar-riċerka, l-intraprenditorija, l-
universitajiet u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali, biex jikkontribwixxu għall-
objettiv ta' tranżizzjoni intelliġenti u 
sostenibbli. Tali miżuri jenħtieġ li jsaħħu 
l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi, sostenibbli 
u deċenti, itaffu l-konsegwenzi soċjali 
negattivi u jħaffu t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
sa mhux aktar tard mill-2050.

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

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

Emenda 10

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

(10a) Il-JTF jenħtieġ li jintuża wkoll 
biex jappoġġa l-investiment fi proġetti 
soċjali, edukattivi, tas-saħħa u kulturali, 
b'attenzjoni partikolari lil reġjuni li 
jiddependu fuq ekonomija b'użu intensiv 
tal-karbonju u li huma affettwati mit-
tranżizzjoni strutturali lejn ekonomija 
ċirkolari b'użu effiċjenti tar-riżorsi u 
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. 
L-inugwaljanza tal-opportunitajiet fir-
reġjuni eliġibbli taffettwa b'mod 
partikolari l-aċċess għall-edukazzjoni, il-
kultura, il-komunità, is-saħħa u s-servizzi 
soċjali. L-iżvilupp ta' komunità lokali 
b'saħħitha li ġġib flimkien 
ġenerazzjonijiet differenti, kif ukoll l-
integrazzjoni ta' popolazzjonijiet 
vulnerabbli mingħajr ebda 
diskriminazzjoni fis-soċjetà, jistgħu jtejbu 
l-opportunitajiet ekonomiċi u jiżguraw 
tranżizzjonijiet ġusti għal kulħadd. Għal 
dan il-għan, l-innovazzjoni soċjali trid tiġi 
appoġġata b'mod partikolari fl-oqsma tal-
edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, il-
faċilitajiet edukattivi, l-akkomodazzjoni 
għall-istudenti u t-tagħmir diġitali iżda 
anki tas-servizzi tas-saħħa u l-mudell il-
ġdid tal-kura inklużi l-kliniki, l-isptarijiet 
jew il-kura bbażata fil-komunità. Dan 
jgħin biex jiġi żgurat li dawk li jgħixu 
f'reġjuni ta' tranżizzjoni jkollhom aċċess 
għal servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja u 
servizzi ta' interess ġenerali, inklużi dawk 
attivi fl-ekonomija soċjali li huma tant 
kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku lokali u 
l-ekonomija soċjali tas-suq biex tiġi 
sostnuta tranżizzjoni soċjalment ġusta li 
ma tħalli lil ħadd lura.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti n-nies li huwa 
l-aktar probabbli li jkunu jeħtieġu appoġġ 
biex iwettqu t-tranżizzjoni klimatika, il-
JTF jenħtieġ li jkopri t-titjib tal-ħiliet u t-
taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, 
b'attenzjoni partikolari lill-persuni l-aktar 
vulnerabbli kif definiti fir-[Regolament 
ESF+] u lill-persuni l-aktar 'il bogħod 
mis-suq tax-xogħol (bħall-persuni li 
ilhom ħafna qiegħda, il-faqar fost dawk li 
jaħdmu jew iż-żgħażagħ li huma NEETs), 
bil-għan li jgħinhom jadattaw għal 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg u li 
jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri fis-setturi 
kollha, kif ukoll jipprovdi politiki attivi 
tas-suq tax-xogħol u tal-ħiliet b'mod 
speċifiku għas-setturi u l-impjiegi 
orjentati lejn il-futur, jiżgura 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja u 
jirrispetta l-prinċipju ta' paga ugwali għal 
xogħol ugwali, għajnuna lil dawk milquta 
mit-tranżizzjoni, counselling, taħriġ u 
servizzi ta' appoġġ u għajnuna 
personalizzata lill-kategoriji kollha ta' 
min ikun qed ifittex impjieg, u jiżgura 
aċċess ugwali għall-gruppi kollha ta' nies 
mingħajr ebda diskriminazzjoni 
b'attenzjoni partikolari liż-żgħażagħ kif 
ukoll l-inklużjoni attiva tagħhom fis-suq 
tax-xogħol. F'dan ir-rigward, 
opportunitajiet ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ 
mill-ġdid għall-ħaddiema jenħtieġ li jiġu 
pprovduti fi żmien xieraq qabel ma 
jispiċċaw qiegħda. L-isforzi jridu jkunu 
kkonċentrati fuq ir-rivitalizzazzjoni 
ekonomika tar-reġjuni affettwati, b'mod 
partikolari permezz ta' formuli ta' taħriġ 
mill-ġdid u permezz ta' kooperazzjoni 
b'saħħitha bejn l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali ta' Stati Membri ġirien 
sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-suq 
tax-xogħol transfruntier f'koerenza sħiħa 
mal-Fond ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ li jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-JTF 
tikkontribwixxi għar-rispett u għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel f'konformità mal-Artikolu 8 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE). L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tal-
objettivi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha ta' 
tħejjija, monitoraġġ, implimentazzjoni u 
evalwazzjoni tal-programmi operattivi, fi 
żmien xieraq u b'mod konsistenti filwaqt 
li jiġi żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
speċifiċi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipju ta' 
paga ugwali għal xogħol ugwali ta' valur 
ugwali, l-indipendenza ekonomika tan-
nisa, it-titjib tal-edukazzjoni u tal-ħiliet u 
l-integrazzjoni mill-ġdid tan-nisa vittmi 
tal-vjolenza fis-suq tax-xogħol u fis-
soċjetà.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Il-JTF għandu rwol importanti fil-
mitigazzjoni tal-konsegwenzi soċjali lil 
hinn mill-ekonomija u jenħtieġ li ma 
jkunx sempliċement strument ta' 
investiment kummerċjali. It-tranżizzjoni 
titlob ħafna mir-reġjuni affettwati u mill-
abitanti tagħhom. Ir-riskji jinkludu mhux 
biss it-telf ta' impjiegi, iżda anki t-telf ta' 
introjtu mit-taxxi lokali, kif ukoll il-
migrazzjoni tal-ħaddiema, askapitu taż-
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żgħażagħ u tal-anzjani u li tista' twassal 
għat-twaqqif ta' xi servizzi (b'mod 
partikolari għall-minaturi tal-faħam), u 
għalhekk l-investiment fl-infrastruttura 
soċjali biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
servizzi għall-abitanti u biex jiġi 
kkumpensat it-telf ta' servizzi huwa 
komponent essenzjali biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni soċjalment ġusta li ma tħalli 
lil ħadd lura. B'mod partikolari, il-JTF 
jenħtieġ li jieħu miżuri preventivi kontra 
reċessjoni biex jiżgura li l-popolazzjoni 
lokali taċċetta l-bidla u li l-atturi tal-
komunità lokali, kif ukoll l-infrastrutturi 
tas-servizzi tas-saħħa, tas-servizzi soċjali u 
tad-demokrazija jitjiebu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f'kapital fiss jew f'assi immaterjali ta' 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b'hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta' kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta' impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 
għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jeħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 

(12) Sabiex jissaħħu d-diversifikazzjoni 
u r-rikonverżjoni tat-territorji li jeħtieġu 
appoġġ addizzjonali biex iwettqu t-
tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF jipprovdi 
appoġġ għal investimenti produttivi 
b'potenzjal ta' ħolqien tal-impjiegi fl-
SMEs ekoloġiċi u sostenibbli, u b'mod 
partikolari l-impriżi l-ġodda u dawk attivi 
fis-settur tal-innovazzjoni soċjali. 
Investiment produttiv jenħtieġ li jkun 
jinftiehem bħala investiment f'kapital fiss 
jew f'assi immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb 
li jiġu prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi ekoloġiċi, 
deċenti u sostenibbli. L-għan irid ikun li 
jinħolqu impjiegi sostenibbli deċenti 
f'setturi orjentati lejn il-futur u li tkun 
possibbli l-inklużjoni soċjali filwaqt li jiġu 
rikonoxxuti, ivvalutati u aġġornati l-ħiliet 
u l-edukazzjoni tar-riżorsi umani lokali. 
Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ 
li l-investimenti produttivi jiġu appoġġati 
biss jekk ikunu meħtieġa biex itaffu t-telf 
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rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE u, b'mod 
partikolari, l-appoġġ għal investimenti 
produttivi minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jeħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

ta' impjiegi li jirriżulta mit-tranżizzjoni u 
jekk jappoġġaw l-għan komprensiv tal-
fond li huwa li jħaffef it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, ibbażata 
fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-
rigward tar-riżorsi u tal-enerġija u 
ċirkolari, billi joħolqu jew jappoġġaw l-
adattament ta' għadd sinifikanti ta' 
impjiegi u ma jwasslux għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha, f'konformità sħiħa 
mal-Fond ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni. Jenħtieġ li jitħallew isiru 
investimenti f'faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
bil-kundizzjoni li jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sa mhux aktar tard mill-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u bil-
kundizzjoni li jirriżultaw fil-protezzjoni ta' 
għadd sinifikanti ta' impjiegi deċenti u 
sostenibbli. Kwalunkwe investiment bħal 
dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, 
jenħtieġ li jkun sostenibbli u jenħtieġ li 
jkun konsistenti mal-prinċipju "l-
Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel". 
Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jenħtieġ li jkun 
konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE u, b'mod 
partikolari, l-appoġġ għal investimenti 
produttivi minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jenħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE. It-
tranżizzjoni mibdija mill-Patt Ekoloġiku 
Ewropew trid tkun ta' benefiċċju għal 
kulħadd u ma tridx iżżid l-inugwaljanzi, 
filwaqt li tingħata attenzjoni speċifika liż-
żoni rurali u lid-diffikultajiet ekonomiċi 
sinifikanti tagħhom, speċjalment liż-
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żgħażagħ.
__________________ __________________
14 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda 
d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).

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

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà 
għall-ipprogrammar tar-riżorsi tal-JTF taħt 
il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir, jenħtieġ li jkun obbligatorju li 
jitħejja programm JTF awtonomu. Skont l-
Artikolu 21a tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], ir-riżorsi tal-JTF jistgħu jissaħħu 
b'mod volontarju b'finanzjament 
komplementari mill-FEŻR u l-FSE+, li 
jenħtieġ li jingħata riżorsi addizzjonali 
għal dan l-iskop. L-ammonti rispettivi 
ttrasferiti mill-FEŻR u mill-FSE + jenħtieġ 
li jkunu konsistenti mat-tip ta' 
operazzjonijiet stipulati fil-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta u l-objettiv 
ta' dawk il-fondi. F'konformità mal-
objettiv tas-simplifikazzjoni, l-
applikazzjoni tal-JTF ma tridx toħloq 
piżijiet burokratiċi eċċessivi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 

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

implimentazzjoni effettiva u li tista' 
titkejjel ta' proċess ta' tranżizzjoni 
f'territorju speċifiku li jeħtieġ li jiġi 
appoġġat sabiex tiġi eliminata 
gradwalment id-dipendenza tiegħu fuq 
attivitajiet insostenibbli sabiex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima sa mhux 
aktar tard mill-2050. F'dan ir-rigward, ir-
reġjuni benefiċjarji fl-Istati Membri 
jenħtieġ li jħejju, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta. Fit-tħejjija tal-pjanijiet 
ta' tranżizzjoni ġusta, ir-reġjuni 
benefiċjarji jenħtieġ li jikkonsultaw lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi l-
awtoritajiet lokali u reġjonali skont il-
prinċipji tas-sħubija, l-atturi lokali u 
reġjonali bħall-intrapriżi lokali eżistenti u 
speċjalment l-SMEs u s-sottokuntratturi 
ta' faċilitajiet kbar tal-enerġija, is-soċjetà 
ċivili, is-sħab soċjali u l-komunitajiet 
lokali kkonċernati. Il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta jridu jagħtu dettalji 
dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, inklużi l-
miżuri soċjoekonomiċi għall-ħolqien tal-
impjiegi, it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-
ġdid u l-investimenti fl-infrastruttura 
soċjali lokali, f'konformità mill-inqas 
mal-ambizzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima, tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta sabiex 
tibni fuq il-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni karboniferi fi tranżizzjoni biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki mill-
atturi u fis-setturi kkonċernati kollha. Il-
pjattaforma eżistenti jenħtieġ li tintuża 
bis-sħiħ għall-fażi tal-ippjanar biex 
jinxterdu l-aħjar prattiki. Fl-iżvilupp ta' 
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
jenħtieġ approċċ komprensiv li jqis l-
impatti fuq żoni abitati tal-viċinat, inkluż 
lil hinn mill-fruntieri.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja fit-
tul u l-impatti pożittivi tat-tranżizzjoni u 
tal-JTF, se jkun meħtieġ il-ġbir ta' data 
biex jiġu previsti aħjar il-ħiliet meħtieġa 
fis-setturi u fl-industrija biex jadattaw 
għall-bidla meħtieġa minn ekonomija 
ekoloġika ġdida u b'mod partikolari l-
immudellar tal-effetti tax-xenarji ta' 
dekarbonizzazzjoni fuq l-impjiegi, kif 
ukoll il-monitoraġġ permezz ta' indikaturi 
adegwati tas-sostenibbiltà soċjali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili jew 
attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw l-atturi u l-
lokalitajiet l-aktar milquta ħażin, fejn l-
appoġġ tal-JTF irid ikun ikkonċentrat u 
jiddeskrivu azzjonijiet speċifiċi li jridu 
jittieħdu biex tinkiseb ekonomija newtrali 
għall-klima sa mhux aktar tard mill-2050. 
B'mod partikolari, il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta jenħtieġ li jidentifikaw 
l-għeluq ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili, attivitajiet 
oħra b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet 
serra, jew attivitajiet li l-prodotti 
industrijali finali tagħhom jintlaqtu 
direttament mit-tranżizzjoni għan-
newtralità tal-karbonju, u l-ħtieġa ta' 
assistenza għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema, kif ukoll għall-
fornituri u l-fornituri tas-servizzi li 
jiddependu ħafna fuq dawk l-industriji, 
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konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ li l-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzji ġusta 
jkunu parti mill-programmi (appoġġati 
mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni 
jew il-JTF) li huma approvati mill-
Kummissjoni.

kif ukoll pjan dettaljat dwar l-investimenti 
fl-infrastruttura soċjali. Is-sħab soċjali 
għandhom ikunu involuti fl-istadji kollha 
tal-proċess biex jindikaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati. Jenħtieġ 
li dawn it-territorji jiġu ddefiniti b'mod 
preċiż u jkunu jikkorrispondu mar-reġjuni 
tan-NUTS livell 3 jew ikunu partijiet 
minnhom. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi (ekonomiċi, 
soċjali, territorjali u ambjentali), il-
ħtiġijiet, l-opportunitajiet u r-riżorsi ta' 
dawn it-territorji biex iwettqu t-
tranżizzjoni inkluż f'termini ta' 
infrastruttura soċjali, potenzjal ta' ħolqien 
ta' impjiegi u potenzjal eżistenti fl-oqsma 
tal-edukazzjoni u l-inġinerija. Il-pjanijiet 
jenħtieġ li jidentifikaw it-tip ta' 
operazzjonijiet meħtieġa b'mod li jiġi 
żgurat l-iżvilupp koerenti ta' attivitajiet 
ekonomiċi reżiljenti għat-tibdil fil-klima li 
joħolqu impjiegi sostenibbli u deċenti, li 
jipprijoritizzaw t-taffija ta' kwalunkwe 
xokk soċjoekonomiku mit-tranżizzjoni, u 
li jkunu wkoll konsistenti mat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika sa mhux aktar 
tard mill-2050 u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-prinċipji tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti filwaqt li jkun żgurat li 
ħadd ma jitħalla lura. Huma biss l-
investimenti skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni li jenħtieġ li jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programm nazzjonali tal-JTF li 
għandu jiġi approvat mill-Kummissjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tissaħħaħ l-orjentazzjoni 
lejn ir-riżultati tal-użu tar-riżorsi tal-JTF, 

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

riżorsi tal-JTF, jenħtieġ li l-Kummissjoni, 
f'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, tkun tista' tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji f'każ ta' 
insuffiċjenza serja tal-miri stabbiliti għall-
objettiv speċifiku tal-JTF. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li timmonitorja r-reġjuni li fihom 
l-użu tar-riżorsi tal-JTF jagħti riżultati 
aktar baxxi u tiżgura li dawk ir-reġjuni 
jiġu appoġġati aktar sabiex l-ebda reġjun 
ma jitħalla lura.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji fit-
trasformazzjoni ekonomika, tas-suq tax-
xogħol u soċjali tagħhom fit-tranżizzjoni 
tagħhom lejn ekonomija newtrali għall-
klima, ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri 
individwalment. Ir-raġunijiet ewlenin f'dan 
ir-rigward huma, minn naħa waħda, id-
disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tat-
territorji differenti u l-isfidi speċifiċi ta' 
dawk it-territorji li huma anqas favoriti, kif 
ukoll il-limitu fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-
Istati Membri u tat-territorji u, min-naħa l-
oħra, il-ħtieġa għal qafas ta' 
implimentazzjoni koerenti li jkopri diversi 
fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża. 
Billi dawn l-objettivi jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 TUE. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.
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Emenda 21

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 lill-gruppi ta' persuni u lit-
territorji li jeħtieġu appoġġ addizzjonali 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-UE 
bbażata fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti 
ħafna fir-rigward tar-riżorsi u tal-
enerġija, ċirkolari u newtrali għall-klima 
sal-2050, biex jittrasforma l-isfidi tat-
tranżizzjoni f'opportunitajiet, u fl-istess 
ħin biex jikkontribwixxi għall-avvanz tal-
mudell soċjali tal-Ewropa għal 
ġenerazzjonijiet preżenti u futuri u għall-
ġlieda kontra l-inugwaljanzi.

Emenda 22

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 li ġej:

- li jippermetti lir-reġjuni, il-livelli lokali u 
n-nies jindirizzaw l-isfidi u l-
opportunitajiet soċjali, tas-suq tax-xogħol, 
ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà newtrali għall-
klima f'konformità mal-għan li żieda fit-
temperatura globali tiġi limitata għal ferm 
anqas minn 2 °C, filwaqt li jsiru sforzi 
biex iż-żieda tiġi limitata għal 1,5 °C, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-pjanijiet 
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territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jżidu t-
trasparenza u s-sigurtà għall-
komunitajiet, il-ħaddiema, l-industriji u l-
investituri.

Emenda 23

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, b'attenzjoni 
partikolari lill-Istati Membri li jiddependu 
fuq il-fjuwils fossili, u filwaqt li jiġu 
rrispettati u appoġġati l-objettivi 
komprensivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
sabiex jiġu indirizzati l-isfidi klimatiċi u 
ambjentali filwaqt li tiġi żgurata 
tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd 
lura. Il-JTF għandu jappoġġa l-attivitajiet 
stabbiliti fl-Artikolu 4(2) sa (2c) u l-aċċess 
għandu jkun soġġett għall-fatt li l-Istat 
Membru jkun impenja ruħu favur objettiv 
ta' newtralità klimatika sal-2050.

Emenda 24

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 10 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli. 
Il-finanzjament tal-JTF ma għandux ikun 
askapitu tar-riżorsi allokati lill-fondi l-
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oħra tal-QFP.

Emenda 25

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 sehem minimu ta' 0,35 % 
għandu jiġi allokat għall-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Emenda 26

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 skont l-
Artikolu 10 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.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Riżorsi mill-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru
1. Il-miżuri msemmijin fl-Artikolu 2 
tar-[Regolament ERI] għandhom jiġu 
implimentati taħt il-JTF b'ammont ta' 
EUR 30 biljun fi prezzijiet kurrenti tal-
ammont msemmi fil-[punt (vi) tal-
Artikolu 3(2)(a)] ta' dak ir-Regolament, 
soġġett għall-[Artikolu 4(3), (4) u (8)] 
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tiegħu.
Dak l-ammont għandu jitqies li jinkludi 
riżorsi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 3(2) 
ta' dan ir-Regolament u għandu 
jikkostitwixxi dħul assenjat estern 
f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. 
Għandhom ikunu disponibbli għall 
impenn baġitarju taħt il-mira Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi mill-2021 sal-
2024 minbarra r-riżorsi globali stabbiliti 
fl-Artikolu 3 kif ġej:
– 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, ammont ta' 
EUR 15 600 000 fi prezzijiet attwali 
għandu jkun disponibbli għal nefqa 
amministrattiva mir-riżorsi msemmija fl-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.
2. Mill-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, 0,35 % 
għandhom jiġu allokati għall-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.
3. It-tqassim annwali tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 mill-Istati 
Membri għandu jiġi inkluż fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni msemmija fl-
Artikolu 3(3) skont il-metodoloġija 
stipulata fl-Anness I.
4. B'deroga mill-Artikolu 14(3) tar-
Regolament Finanzjarju, ir-regoli tad-
diżimpenn stipulati fil-Kapitolu IV tat-
Titolu VII ta' ...[Regolament (UE) ir-RDK 
il-ġdid] għandhom japplikaw għall-
impenji baġitarji li huma bbażati fuq ir-
riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu. B'deroga mill-punt (c) tal-
Artikolu 12(4) tar-Regolament 
Finanzjarju, dawk ir-riżorsi ma 
għandhomx jintużaw għal programm jew 
azzjoni suċċessivi.
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Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. F'konformità mal-paragrafu 1, il-
JTF għandu jappoġġa l-attivitajiet li ġejjin 
għat-tranżizzjoni ekonomika dment li 
jkunu eliġibbli skont ir-Regolament ... 
[Regolament dwar it-tassonomija 
sostenibbli]:

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti sostenibbli fl-SMEs, 
inklużi negozji ġodda, komunitajiet u 
kooperattivi tal-enerġija, u dak attivi fl-
innovazzjoni soċjali li jwasslu għall-
ħolqien ta' impjiegi deċenti u sostenibbli, 
għal diversifikazzjoni u rikonverżjoni 
ekonomiċi;

Emenda 30

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'intrapriżi soċjali u f'setturi 
sostenibbli orjentati lejn il-futur, l-
enerġija rinnovabbli, l-ekoloġizzazzjoni u 
l-infrastruttura ekoloġika, inkluż permezz 
ta' inkubaturi tan-negozju u servizzi ta' 
konsulenza;
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Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) investimenti b'impatt soċjali, 
b'mod partikolari investimenti li jrawmu 
l-iżvilupp ta' negozji li jiġġeneraw impatt 
soċjali u ambjentali pożittiv, lokali u li 
jista' jitkejjel;

Emenda 32

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 
ekoloġiċi u sostenibbli;

Emenda 33

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 rinnovabbli u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika, 
inkluż miżuri speċifiċi ta' modifika 
retroattiva biex jiġu indirizzati l-faqar 
enerġetiku u l-kundizzjonijiet tal-
akkomodazzjoni ħżiena, u fl-enerġija 
rinnovabbli kif ukoll fl-użu ta' mezzi 
urbani ta' trasport intelliġenti, effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija, lokali u multimodali li 
ma jagħmlux ħsara lill-ambjent biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet fil-mezzi kollha 
tat-trasport;
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Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, b'mod partikolari 
dawk indirizzati għall-mikrointrapriżi u l-
intrapriżi ż-żgħar;

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta' siti, restawr ta' art u 
proġetti ta' adattament, filwaqt li jiġi 
garantit ir-rispett xieraq għall-prinċipju 
ta' "min iniġġes iħallas";

Emenda 36

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-trawwim ta' 
ekonomija ċirkolari mhux tossika, anki 
fil-bijoekonomija, inkluż permezz tal-
prevenzjoni, it-tnaqqis, l-effiċjenza fir-
riżorsi, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-
iskart;

Emenda 37

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;

imħassar

Emenda 38

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;

imħassar

Emenda 39

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;

imħassar

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) assistenza teknika. imħassar

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'konformità mal-paragrafu 1, il-
JTF għandu jappoġġa l-investimenti 
soċjali, inklużi dawk li jappoġġaw l-
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implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, filwaqt li jiżgura l-
parteċipazzjoni u l-aċċessibbiltà tal-
persuni b'diżabbiltà u tal-persuni l-aktar 
fil-bżonn, b'mod partikolari permezz ta':
(a) il-mikrofinanzjament, il-
finanzjament tal-intrapriżi soċjali u l-
ekonomija soċjali;
(b) l-innovazzjoni soċjali, l-
infrastruttura soċjali kif ukoll l-
infrastruttura għal komunitajiet lokali 
bħal ċentri komunitarji u volontarji;
(c) il-faċilitajiet għall-edukazzjoni u t-
taħriġ;
(d) l-akkomodazzjoni soċjali effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija li tikkontribwixxi 
għall-indirizzar tal-faqar enerġetiku u 
soluzzjonijiet rigward "l-akkomodazzjoni 
l-ewwel" għal persuni f'riskju li ma 
jkollhomx dar jew li jinsabu mingħajr 
dar;
(e) l-infrastrutturi soċjali u tal-kura 
tas-saħħa ta' kwalità, sostenibbli u 
affordabbli u s-servizzi tal-kura tas-saħħa 
u soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi;
(f) l-attivitajiet kulturali u 
patrimonjali b'għan soċjali.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F'konformità mal-paragrafu 1, il-
JTF għandu jappoġġa l-investimenti 
għall-ħaddiema u għal min qed ifittex 
impjieg, fir-rigward ta':
(a) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-
ġdid mhux biss tal-ħaddiema attwali jew 
preċedenti li jaħdmu fl-industriji tal-
fjuwils fossili iżda tal-persuni kollha 
barra mis-suq tax-xogħol, inklużi l-
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persuni qiegħda fit-tul, il-persuni li jkunu 
qed ifittxu l-ewwel impjieg tagħhom, u ż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ (NEETs);
(b) politiki attivi tas-suq tax-xogħol u 
tal-ħiliet intiżi għas-setturi u l-impjiegi 
orjentati lejn il-futur, kif ukoll għajnuna 
personalizzata u ffukata fuq in-nies għat-
tiftix ta' impjieg u counselling u servizzi 
ta' appoġġ għal min ikun qed ifittex 
impjieg;
(c) miżuri temporanji ta' appoġġ 
għall-introjtu u miżuri ta' protezzjoni 
soċjali għall-ħaddiema l-aktar affettwati 
direttament mit-tranżizzjoni, fejn xieraq, 
b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk 
li jaħdmu. Dawn il-miżuri jkunu 
jikkomplementaw biss ix-xbieki ta' 
sikurezza nazzjonali fejn meħtieġ;
(d) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex impjieg u l-integrazzjoni 
soċjoekonomika tan-nies u l-komunitajiet.

 (Il-punti (a) sa (d) fl-Artikolu 2b jikkorrispondu għall-punti (h) sa (j) fil-proposta tal-
Kummissjoni, bil-bidliet li ġejjin, murija b'tipa grassa ssottolinjata:

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid mhux biss tal-ħaddiema attwali jew preċedenti li 
jaħdmu fl-industriji tal-fjuwils fossili iżda tal-persuni kollha barra mis-suq tax-xogħol, 
inklużi l-persuni qiegħda fit-tul, il-persuni li jkunu qed ifittxu l-ewwel impjieg tagħhom, u 
ż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs);

(i) politiki attivi tas-suq tax-xogħol u tal-ħiliet intiżi għas-setturi u l-impjiegi orjentati 
lejn il-futur kif ukoll għajnuna fit-tiftix għal min ikun qed ifittex impjieg;

(ia) miżuri temporanji ta' appoġġ għall-introjtu u miżuri ta' protezzjoni soċjali għall-
ħaddiema l-aktar affettwati direttament mit-tranżizzjoni, fejn xieraq, b'enfasi partikolari 
fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu. Dawn il-miżuri jkunu jikkomplementaw biss ix-xbieki ta' 
sikurezza nazzjonali fejn meħtieġ;

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed ifittex impjieg u l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tan-nies u l-komunitajiet.)

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. F'konformità mal-paragrafu 1, il-
JTF għandu jappoġġa l-assistenza 
teknika fir-rigward tal-oqsma ta' 
investiment imsemmija fil-paragrafi 2, 2a 
u 2b.

Emenda 44

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.

2d. Barra minn hekk, il-JTF jista' 
jappoġġa, f'żoni magħżula bħala żoni 
megħjuna skont l-Artikolu 107(3)(a) u (c) 
TFUE u f'konformità mar-regoli tal-
Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif 
stabbiliti fl-Artikoli 107 108 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) u li tkun 
saritilhom verifika addizzjonali għal 
konformità mal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, u li jwasslu għall-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità sostenibbli 
u inklużjoni soċjali aħjar. Dawn l-
investimenti għandhom ikunu eliġibbli biss 
meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, u dment li ma jtawlux 
aktar id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili.

Emenda 45

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.

2e. Il-JTF jista' jappoġġa wkoll 
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, dment li ma jtawlux 
aktar id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, 
u għandhom ikunu soċjalment u 
ambjentalment sostenibbli.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2f. Fl-ibbaġitjar u l-ipprogrammar ta' 
azzjonijiet, il-JTF għandu l-għan li 
jiżgura l-appoġġ indaqs għal kull wieħed 
mit-tliet oqsma ta' investiment imsemmija 
fil-paragrafi 2, 2a u 2b. Il-prinċipju ta' 
sehem indaqs jista' jiġi aġġustat għad-
diskrezzjoni tar-reġjuni bl-obbligu li 
jirrispettaw approċċ bilanċjat bejn l-
oqsma ta' investiment differenti. 

Emenda 47

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, bl-eċċezzjoni tal-gass 
naturali bħala fjuwil intermedju 
tranżizzjonali bejn il-faħam u l-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-attivitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(2a) u (2b), l-esklużjonijiet 
speċifiċi tal-[FSE+] għandhom japplikaw 
ukoll.

Emenda 49

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 fejn l-attivitajiet ippjanati 
jikkonformaw mar-rekwiżit tal-ippjanar 
stabbilit fl-Artikolu 4(2f) u l-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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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, jekk 
xieraq, ir-riżorsi trasferiti skont l-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid]. Is-sehem tal-FSE+ mir-riżorsi totali 
ttrasferiti ma għandux jaqbeż 20 %.

Emenda 51

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, 
f'konformità sħiħa mal-prinċipju ta' 
sħubija u flimkien mal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali rilevanti tat-territorji 
kkonċernati kif ukoll mas-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
atturi lokali, 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, tas-
suq tax-xogħol u soċjali li jirriżultaw mit-
tranżizzjoni kif ukoll l-industriji indiretti 
affettwati bħall-fornituri u l-fornituri tas-
servizzi, b'mod partikolari fir-rigward tal-
adattament tal-ħaddiema, il-ħtiġijiet ta' 



PE650.398v02-00 38/58 AD\1208253MT.docx

MT

kwalifiki ġodda tal-profili tal-impjiegi 
mistennija bit-tibdil tas-suq tax-xogħol 
f'dawk it-territorji jew tat-telf mistenni ta' 
impjiegi fil-produzzjoni u l-użu tal-fjuwils 
fossili u l-ħtiġijiet ta' trasformazzjoni tal-
proċessi ta' produzzjoni ta' faċilitajiet 
industrijali bl-ogħla intensità ta' gassijiet 
serra, u dawk it-territorji b'setturi li l-
prodotti industrijali finali tagħhom huma 
affettwati direttament mit-tranżizzjoni lejn 
in-newtralità karbonika.

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

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

Emenda 52

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 sa mhux 
aktar tard mill-2050, inklużi dati 
legalment vinkolanti għall-passi ewlenin 
ta' tranżizzjoni li jkunu konsistenti mal-
aktar verżjoni reċenti tal-Pjan Nazzjonali 
tal-Enerġija u l-Klima ("NECP"), bil-għan 
tal-eliminazzjoni gradwali tal-faħam, tal-
fjuwils fossili l-oħra u tas-sussidji għall-
fjuwils fossili, fit-territorju kkonċernat 
f'perjodu ta' żmien konsistenti mal-
objettiv li ż-żieda fit-temperatura tiġi 
limitata għal 1.5 °C 'il fuq mil-livelli 
preindustrijali;

Emenda 53
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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 tas-setturi 
bħala l-aktar milquta ħażin mill-proċess ta' 
tranżizzjoni msemmi fil-punt (a) skont il-
paragrafu 1;

Emenda 54

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, fuq is-
suq tax-xogħol, ekonomiku u ambjentali u 
l-kobenefiċċji, b'mod partikolari f'termini 
ta' saħħa u benesseri, tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija bbażata fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija, ċirkolari u newtrali għall-
klima, li tidentifika l-għadd potenzjali ta' 
impjiegi milquta u t-telf ta' impjiegi kif 
ukoll il-ħolqien potenzjali ta' impjiegi, il-
ħtiġijiet ta' ħiliet ġodda u konsegwenzi 
soċjali oħra li jirriżultaw mill-ekonomija 
ekoloġika, il-ħtiġijiet u l-objettivi ta' 
żvilupp li jridu jintlaħqu sal-2030 marbuta 
mat-tranżizzjoni lejn emissjonijiet żero 
netti, it-tranżizzjoni mill-użu tal-fjuwils 
fossili jew l-għeluq ta' attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra 
f'dawn it-territorji u l-isfidi f'termini ta' 
faqar enerġetiku;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d
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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-
isfidi u l-opportunitajiet soċjali, tas-suq 
tax-xogħol, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq 
sorsi rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-
rigward tar-riżorsi u tal-enerġija, ċirkolari 
u newtrali għall-klima b'lista dettaljata ta' 
azzjonijiet ippjanati li jirrispettaw il-
prinċipju kondiviż bejn it-tliet oqsma ta' 
investiment imsemmija fl-Artikolu 4(2), 
(2a) u (2b);

Emenda 56

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, territorjali, interreġjonali jew 
transfruntieri oħra, il-fondi l-oħra tal-
Unjoni bħall-[FSE+], il-FEŻR u l-FEG, 
l-NECPs, l-istrateġiji relatati tal-Unjoni 
(il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali) kif ukoll l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti;

Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) lista dettaljata tas-sħab u l-partijiet 
ikkonċernati differenti kkonsultati li 
jirrappreżentaw in-nies li jgħixu fit-
territorju kkonċernat;
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f

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-għodod u tal-
mekkaniżmi ta' governanza, li jikkonsistu 
fil-ftehim ta' sħubija u kif l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali kkonċernati u l-partijiet 
ikkonċernati lokali kienu involuti fl-
organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tas-
sħubija, il-miżuri ta' monitoraġġ u ta' 
evalwazzjoni ppjanati u l-korpi 
responsabbli, f'konformità mal-kodiċi ta' 
kondotta Ewropew dwar sħubija fil-qafas 
tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej (CDR 240/2014);

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) deskrizzjoni ta' kif saret il-
konsultazzjoni pubblika qabel it-tħejjija 
tal-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta u kif tqies ir-riżultat ta' dik il-
konsultazzjoni;

Emenda 60

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) valutazzjoni tal-opportunitajiet ta' 
tranżizzjoni għat-territorji kkonċernati u 
għan-nies li jgħixu fihom, b'deskrizzjoni 
tat-tip ta' operazzjonijiet previsti, inklużi l-
politiki dwar is-suq tax-xogħol u l-ħiliet 
meħtieġa biex ikun hemm rwol attiv fit-
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tħeġġiġ u l-appoġġ tal-impjiegi u l-ħolqien 
tal-impjiegi, u l-kontribut mistenni 
tagħhom biex jittaffew l-impatti soċjali, 
ekonomiċi, tas-sigurtà enerġetika u 
ambjentali tat-tranżizzjoni u biex l-isfidi 
tat-tranżizzjoni jinbidlu f'opportunitajiet 
għar-reġjun u għan-nies li jgħixu fih;

Emenda 61

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 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; jew fejn ikun hemm 
ħtieġa konvinċenti li l-ħaddiema u min 
ikun qed ifittex impjieg jitħarrġu mill-ġdid 
u ma jkunx disponibbli finanzjament 
ieħor;

Emenda 62

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 

(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 bbażata 
fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-
rigward tar-riżorsi u tal-enerġija, ċirkolari 
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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;

u 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 u jkunu impenjati 
favur is-sostenibbiltà soċjali;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
ma' programmi u pilastri oħra tal-Unjoni 
tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati 
tal-iżvilupp.

(j) is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
ma' programmi u pilastri oħra tal-Unjoni 
tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati 
tal-iżvilupp fit-territorju tal-pjan;

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) deskrizzjoni ċara tar-rwol mistenni 
mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
aġenziji pubbliċi biex jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet.

Emenda 65

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-

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

Regolament (UE) [RDK ġdid], mal-
istrateġiji tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti 
rilevanti, l-NECPs, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, l-impenji tal-Unjoni fl-
ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet 
Uniti.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta r-reviżjoni tal-Pjan Nazzjonali dwar 
l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikolu 14 
tar-Regolament (UE) 2018/1999 tkun 
tirrikjedi reviżjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, din ir-reviżjoni 
għandha titwettaq bħala parti mill-
eżerċizzju ta' rieżami ta' terminu medju 
b'konformità mal-Artikolu 14 tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid].

imħassar

Emenda 67

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom jeskludu 
kwalunkwe investiment pubbliku fl-
infrastruttura tal-fjuwils fossili u 
għandhom joffru opportunità biex 
jissaħħu aktar l-ekonomiji lokali u r-rotot 
ekonomiċi qosra.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan l-Artikolu għandu jiġi 
applikat b'konformità sħiħa mal-liġijiet 
nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data u mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE).../...[RDK ġdid].

Emenda 69

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. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kull 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. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' kull att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Emenda 70

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 u 
tmexxi konsultazzjoni mal-partijiet 
ikkonċernati skont il-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.

Emenda 71
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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.

Emenda 72

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-użu tal-faħam u tal-linjite, 
tax-shale bituminuż u tal-pit għall-
enerġija (ponderazzjoni ta' 25 %),

Emenda 73

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 EUR 2 biljuni. L-
ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment fl-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż EUR 8 biljuni. L-
ammonti ta' kull Stat Membru li jeċċedu 
EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment fl-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
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ikkalkulati mill-ġdid; ikkalkulati mill-ġdid;

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħarsa ġenerali lejn il-proċess ta' 
tranżizzjoni u l-identifikazzjoni tal-aktar 
territorji milquta b'mod negattiv fl-Istat 
Membru

1. Ħarsa ġenerali lejn il-proċess ta' 
tranżizzjoni u l-identifikazzjoni tat-
territorji fl-Istat Membru li jeħtieġu 
appoġġ biex iwettqu t-tranżizzjoni lejn 
emissjonijiet żero netti

Emenda 75

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – Referenza: Artikolu 7(2)(a) – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni mistenni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima, f'konformità mal-
objettivi tal-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-
Enerġija u l-Klima u pjanijiet oħra ta' 
tranżizzjoni eżistenti bi skeda ta' żmien 
għall-waqfien jew it-tnaqqis tal-attivitajiet 
bħall-estrazzjoni tal-faħam u tal-linjite 
jew il-produzzjoni tal-elettriku bil-faħam

1.1. Deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni mistenni lejn ekonomija 
bbażata fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti 
ħafna fir-rigward tar-riżorsi u tal-
enerġija, ċirkolari u newtrali għall-klima, 
f'konformità mal-objettivi tal-Pjanijiet 
Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima u 
pjanijiet oħra ta' tranżizzjoni eżistenti bi 
skeda ta' żmien għall-waqfien jew it-
tnaqqis tal-attivitajiet tal-fjuwils fossili sal-
2050, u f'perjodu ta' żmien li jkun 
konsistenti mal-objettiv li ż-żieda fit-
temperatura tiġi limitata għal 1,5 °C 'il 
fuq mil-livelli preindustrijali

Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – Referenza: Artikolu 7(2)(b) – punt 1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. L-identifikazzjoni tat-territorji li 
mistennija jkunu l-aktar milquta b'mod 

1.2. L-identifikazzjoni tat-territorji, tas-
setturi, tal-komunitajiet u tal-gruppi ta' 
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negattiv u ġustifikazzjoni ta' din l-għażla 
bl-istima korrispondenti tal-impatti 
ekonomiċi u fuq l-impjiegi abbażi fuq id-
deskrizzjoni tat-Taqsima 1.1

nies li jgħixu fihom li huma l-aktar fil-
bżonn ta' appoġġ xieraq biex l-isfida 
tinbidel f'opportunitajiet għal dawk in-
nies u ġustifikazzjoni ta' din l-għażla bl-
istima korrispondenti tal-impatti ekonomiċi 
u fuq l-impjiegi abbażi tad-deskrizzjoni tat-
Taqsima 1.1

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni, għal kull territorju identifikat

2. Valutazzjoni tal-isfidi u l-
opportunitajiet ta' tranżizzjoni, għal kull 
territorju identifikat

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – titolu

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-isfidi u l-
opportunitajiet ekonomiċi, soċjali, 
settorjali u territorjali tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija bbażata fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija, ċirkolari u newtrali għall-
klima

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – Referenza: Artikolu 7(2)(c) – tabella – paragrafu 1 – 
inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– setturi li sejrin lura, li huma 
mistennija jieqfu jew inaqqsu b'mod 
sinifikanti l-attivitajiet tagħhom relatati 
mat-tranżizzjoni, inkluża skeda ta' żmien 

– setturi li sejrin lura, u setturi li 
mistennija jmorru lura skont l-objettivi 
komprensivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
li huma mistennija jieqfu jew inaqqsu 
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korrispondenti; b'mod sinifikanti l-attivitajiet tagħhom 
relatati mat-tranżizzjoni, inkluża skeda ta' 
żmien korrispondenti;

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – Referenza: Artikolu 7(2)(c) – tabella – paragrafu 2 – 
inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-telf mistenni ta' impjiegi u l-
ħtiġijiet ta' kwalifikazzjoni mill-ġdid, 
filwaqt li jitqiesu l-previżjonijiet tal-ħiliet;

– it-telf mistenni ta' impjiegi u l-
ħtiġijiet ta' kwalifikazzjoni mill-ġdid, ħiliet 
u taħriġ u tipi ta' appoġġ u politiki 
ppjanati, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet previsti 
kif meħtieġa fis-setturi u fl-industriji biex 
jadattaw għat-tibdil meħtieġ;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – Referenza: Artikolu 7(2)(c) – tabella – paragrafu 2 – 
inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-potenzjal ta' diversifikazzjoni 
ekonomika u l-opportunitajiet ta' żvilupp;

– il-potenzjal ta' diversifikazzjoni 
ekonomika u l-opportunitajiet ta' żvilupp 
għat-territorji u n-nies li jgħixu fihom 
f'setturi u intrapriżi sostenibbli possibbli 
oħra eżistenti jew ġodda;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – Referenza: Artikolu 7(2)(c) – tabella – paragrafu 2 – 
inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-effetti mistennija fuq kategoriji 
differenti tal-popolazzjoni lokali fir-
rigward tal-età, is-sess u r-residenza.
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-iżvilupp 
sal-2030 bil-ħsieb li tinkiseb in-newtralità 
klimatika

2.2. Il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-iżvilupp 
sal-2030 bil-ħsieb li tinkiseb ekonomija 
bbażata fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti 
ħafna fir-rigward tar-riżorsi u tal-
enerġija, ċirkolari u newtrali għall-klima

Emenda 84

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.2 – Referenza: Artikolu 7(2)(d) – tabella – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-ħtiġijiet tal-iżvilupp li jindirizza 
l-isfidi tat-tranżizzjoni; 

– Il-ħtiġijiet tal-iżvilupp biex jiġu 
indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet tat-
tranżizzjoni;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.2 – Referenza: Artikolu 7(2)(d) – tabella – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-objettivi u r-riżultati mistennija 
permezz tal-implimentazzjoni tal-prijorità 
tal-JTF.

– L-objettivi u r-riżultati mistennija 
permezz tal-implimentazzjoni tal-prijorità 
tal-JTF, inkluż għan-nies kollha li jgħixu 
fir-reġjuni kkonċernati;

Emenda 86

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.2 – Referenza: Artikolu 7(2)(d) – tabella – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-objettivi u r-riżultati mistennija 
għall-ekonomija lokali.
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Emenda 87

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.3 – Referenza: Artikolu 7(2)(e) – tabella – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Pjanijiet ta' żvilupp reġjonali jew 
nazzjonali oħra.

– Strateġiji u pjanijiet ta' żvilupp 
reġjonali, nazzjonali, territorjali, 
interreġjonali jew transfruntieri oħra, il-
fondi l-oħra tal-Unjoni bħall-[FSE+], il-
FEŻR u l-FEG, l-NECPs u l-istrateġiji 
relatati tal-Unjoni (il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali) kif ukoll l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti;

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.3 – Referenza: Artikolu 7(2)(e) – tabella – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Lista dettaljata tas-sħab u l-
partijiet ikkonċernati differenti 
kkonsultati li jirrappreżentaw in-nies li 
jgħixu fit-territorju kkonċernat.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza: Artikolu 7(2)(g) – tabella – inċiż 1

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 u l-
kontribut mistenni tagħhom biex 
jakkumpanjaw u jappoġġaw attivament it-
tranżizzjoni ġusta lejn emissjonijiet żero 
netti.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza: Artikolu 7(2)(h) – tabella – paragrafu 1 – 
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inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 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-
investiment

– lista eżawrjenti ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u għal kull 
waħda minnhom 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 sostenibbli u deċenti maħluqa fin-
nuqqas tal-investiment jew fejn ikun 
hemm ħtieġa qawwija li jinżammu l-
ħaddiema inkluż min ikun qed ifittex 
impjieg jew ma jkun disponibbli 
finanzjament ieħor.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza: Artikolu 7(2)(i) – tabella – paragrafu 1 – 
inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 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 eżawrjenti ta' operazzjonijiet li 
għandhom jirċievu sostenn u 
ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata 
fuq sorsi rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-
rigward tar-riżorsi u tal-enerġija, ċirkolari 
u 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-adattament, it-
trasformazzjoni jew it-telf tal-impjiegi 
kkonċernati u jkunu impenjati favur is-
sostenibbiltà soċjali.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza: Artikolu 7(2)(j) – tabella – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
tal-operazzjonijiet previsti ma' programmi 
oħra taħt mira Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi (sostenn għall-proċess ta' 
tranżizzjoni), strumenti oħra ta' 
finanzjament (il-Fond ta' Modernizzazzjoni 
għan-Negozjar tal-Emissjonijiet) u l-
pilastri l-oħra tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta (skema dedikata taħt 
InvestEU u il-faċilità ta' self tas-settur 
pubbliku mal-Bank Ewropew tal-
Investiment) biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' investiment identifikati

– is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
tal-operazzjonijiet previsti ma' programmi 
oħra taħt mira Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi (appoġġ għall-proċess ta' 
tranżizzjoni), strumenti oħra ta' 
finanzjament (il-Fond ta' Modernizzazzjoni 
għan-Negozjar tal-Emissjonijiet) u l-
pilastri l-oħra tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta (skema dedikata taħt 
InvestEU u l-faċilità ta' self tas-settur 
pubbliku mal-Bank Ewropew tal-
Investiment) biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' investiment identifikati u l-appoġġ 
meħtieġ għan-nies li jgħixu fir-reġjuni 
kkonċernati, b'mod partikolari l-
ħaddiema, inkluż min ikun qed ifittex 
impjieg.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.4 – Referenza: Artikolu 7(2)(j) – tabella – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– deskrizzjoni tar-rwol mistenni mill-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-aġenziji 
pubbliċi biex jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt 3.1 – tabella – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Arranġamenti għall-involviment 
ta' sħab fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta;

– Ftehimiet għall-parteċipazzjoni 
attiva ta' sħab, f'konformità mal-kodiċi ta' 
kondotta Ewropew dwar is-sħubija fil-
qafas tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej (CDR 240/2014), 
inklużi l-NGOs, it-trade unions u 
rappreżentanti ewlenin oħra u l-partijiet 
ikkonċernati li jirrappreżentaw lin-nies li 
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jgħixu fir-reġjuni kkonċernati, b'mod 
partikolari il-ħaddiema u min ikun qed 
ifittex impjieg, fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, inkluż liema 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
għandhom jiġu involuti u kif ir-
rappreżentanti tal-komunità għandhom 
jiġu kkonsultati u involuti b'mod proattiv 
fil-proċess ta' programmazzjoni. Il-
konsultazzjoni u l-involviment għandhom 
iseħħu qabel, matul u wara l-iżvilupp tad-
dokumenti ta' programmazzjoni;

Emenda 95

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt 3.1 – tabella – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika. – L-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika, 
f'konformità mal-kodiċi ta' kondotta 
Ewropew dwar is-sħubija fil-qafas tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej (CDR 240/2014), u deskrizzjoni 
ta' kif twettqet dik il-konsultazzjoni u kif l-
eżitu ta' tali konsultazzjoni ġie kkunsidrat 
fil-pjan.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt 3.2 – tabella – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Miżuri ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni ppjanati, inklużi indikaturi li 
jkejlu l-kapaċità tal-pjan li jilħaq l-objettivi 
tiegħu

– Miżuri ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni ppjanati, inklużi indikaturi li 
jkejlu l-kapaċità tal-pjan li jilħaq l-objettivi 
tiegħu, l-eliminazzjoni gradwali tal-
attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili fir-
reġjuni kkonċernati, l-għadd ta' impjiegi 
sostenibbli u deċenti ġodda u l-
opportunitajiet ta' impjieg li jistgħu 
jinħolqu, ir-riżultati soċjali mistennija 
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bħat-tnaqqis tal-faqar estrem

Emenda 97

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt 3.3 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp jew korpi responsabbli għall-
koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-pjan u r-rwol 
tagħhom

Korp jew korpi responsabbli għall-
koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-pjan u r-rwol 
tagħhom, f'konformità mal-kodiċi ta' 
kondotta Ewropea dwar is-sħubija fil-
qafas tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej (CDR 240/2014)

Emenda 98

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – kolonna 1 – wara "RCO 209" (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għar-reġjun NUTS 3 li jimplimenta l-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, l-iżvilupp 
soċjali reġjonali;
RCO 301 - investiment fil-
mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-
intrapriżi soċjali u l-ekonomija soċjali;
RCO 302 - faċilitajiet għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ;
RCO 303 - investiment f'akkomodazzjoni 
soċjali effiċjenti fl-użu tal-enerġija li 
jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-faqar 
enerġetiku u soluzzjonijiet rigward "l-
akkomodazzjoni l-ewwel" għal persuni 
f'riskju li ma jkollhomx dar jew li ma 
għandhomx dar;
RCO 304 - infrastrutturi soċjali u tal-kura 
tas-saħħa ta' kwalità, sostenibbli u 
affordabbli u servizzi tal-kura tas-saħħa u 
soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi, 
inklużi servizzi tas-saħħa u mudelli ta' 
kura ġodda;
RCO 305 - innovazzjoni soċjali, inklużi 
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soluzzjonijiet u skemi soċjali innovattivi 
bil-għan li jippromwovu impatti u riżultati 
soċjali f'dawn l-oqsma;
RCO 306 - attivitajiet kulturali u 
patrimonjali b'għan soċjali;
RCO 307 - infrastruttura għal 
komunitajiet lokali bħal ċentri 
komunitarji u ta' volontarjat;
RCO 308 - inklużjoni u aċċessibbiltà għal 
persuni b'diżabbiltà



AD\1208253MT.docx 57/58 PE650.398v02-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu L-istabbiliment tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

Referenzi COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI
29.1.2020

Opinjoni(jiet) mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL
29.1.2020

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-
seduta plenarja

27.5.2020

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Mounir Satouri
30.1.2020

Data tal-adozzjoni 23.6.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

42
3
9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, 
Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, 
Anna Júlia Donáth, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa 
Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Helmut Geuking, José Gusmão, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Kim Van Sparrentak, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj 
Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana 
Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino
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PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 

Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donath, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

GUE/NGL Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen
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Renew Radka Maxová

ID Nicolaus Fest, Guido Reil
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NI France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli
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