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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

30 sena minn meta l-Ewropa tal-Lvant Ċentrali bdiet bl-aktar trasformazzjoni profonda 
'l bogħod mill-komuniżmu u mill-ekonomija ppjanata ċentralment għad-demokrazija u s-suq 
ħieles, l-Unjoni Ewropea qed taqbad it-triq għal tranżizzjoni ta' 30 sena ta' kobor u ambizzjoni 
komparabbli biex issir l-ewwel ekonomija newtrali għall-klima fid-dinja. Bħalma ġara fit-
trasformazzjoni ta' wara l-1989, hekk ukoll il-Patt Ekoloġiku Ewropew qed iwitti t-triq għal 
tranżizzjoni sistemika li mhux biss se tbiddel il-mod kif nipproduċu, nikkunsmaw u ngħixu, 
iżda se tibdel ukoll l-Ewropa nnifisha u tkun ta' aspirazzjoni għal oħrajn. 

L-esperjenzi diffiċli li għaddejna minnhom mit-trasformazzjoni ta' wara l-1989 jgħallmuna li t-
tranżizzjoni lejn l-enerġija nadifa tista' tkun ta' suċċess u irriversibbli biss jekk verament ma 
tħalli lil ħadd jibqa' lura: l-ebda ċittadin, l-ebda reġjun, l-ebda Stat Membru. Dan ifisser 
solidarjetà Ewropea, twettiq tal-ambizzjonijiet tagħna tul id-deċennji, irrispettivament miċ-ċikli 
ekonomiċi jew politiċi, u prosperità sostnuta tal-Ewropej kollha. Finalment huwa dan li l-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) jittratta. 

Qed naqbdu din it-triq l-aktar trasformattiva magħquda f'ambizzjoni komuni iżda minn punti 
ta' tluq differenti. Dan ifisser li l-isfidi li niffaċċjaw, huma differenti fl-ambitu u d-daqs madwar 
ir-reġjuni u l-Istati Membri tal-UE. Il-JTF irid ikun il-mezz primarju tagħna biex niżguraw li 
dawn id-disparitajiet jiġu eliminati gradwalment iżda b'mod effettiv, biex b'hekk l-UE tkun tista' 
tirnexxi fl-intier tagħha u biex l-Ewropej kollha jibbenefikaw kif dovut minn din it-tranżizzjoni.

Ir-rapporteur huwa konvint li t-tranżizzjoni tal-enerġija tinsab fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u li r-reġjuni b'livelli għolja ta' estrazzjoni ta' fjuwils fossili solidi se jkunu dawk li se 
jħabbtu wiċċhom mal-akbar diffikultajiet. Dan huwa fejn insibu t-theddida tal-akbar telf dirett 
ta' impjiegi, u fejn l-għeluq tal-minjieri tal-faħam jipperikola l-katina tal-provvista kollha; dan 
huwa fejn se jkun partikolarment diffiċli li jsir investiment f'industrija ġdida u nadifa – f'żoni li 
ta' spiss qed jiddeterjoraw; dan huwa fejn it-tradizzjoni tax-xogħol iebes hija mgħożża 
profondament u dan għandu jiġi apprezzat u appoġġat. Jekk jitħallew mingħajr għajnuna, iċ-
ċittadini f'dawk ir-reġjuni, speċjalment iż-żgħażagħ, mhux biss jitilfu s-sens ta' 
awtonomizzazzjoni tagħhom iżda jitilfu wkoll il-fiduċja tagħhom fl-Unjoni Ewropea bħala 
komunità li tista' toffrilhom futur stabbli.

Il-JTF mhux se jidħol f'oqsma mhux magħrufa. Il-Kumitat ITRE għen biex jiġi stabbilit qafas 
fejn jopera l-JTF. Fl-2017, flimkien mal-VP għall-Unjoni tal-Enerġija u l-Kummissarju għall-
Enerġija u l-Klima, ħloqna l-Pjattaforma tal-UE għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni biex 
tgħin fit-trasformazzjoni tal-enerġija u ttaffi l-impatt soċjali tagħha, b'finanzjament minn 
proposti ta' proġetti pilota sponsorjati mill-ITER sal-2021. Dan ta appoġġ tekniku u 
unidirezzjonali lill-gvernijiet lokali f'dawn ir-reġjuni. Bħala segwitu, taħt l-inizjattiva tal-
President tal-ITRE, il-Kumitat appoġġa l-proposta biex jiġi stabbilit, taħt il-QFP li jmiss, Fond 
iddedikat għar-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni. 

Dawn l-isforzi wasslu għall-ħolqien tal-JTF. Issa, peress li l-UE qed tistabbilixxi l-elementi 
ewlenin kollha li għandhom jippermettulna nilħqu n-newtralità klimatika sal-2050, il-JTF huwa 
saħansitra aktar importanti u urġenti. Fil-fatt dan sar l-element indispensabbli għas-suċċess tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew. 

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li:
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1) Sabiex l-UE tikseb newtralità klimatika, se jkunu meħtieġa investimenti mingħajr 
preċedent. Dawn għandhom ikunu akkumpanjati sistematikament minn miżuri adegwati 
biex jiġi żgurat li jinżammu l-effiċjenza ekonomika u s-sigurtà u l-affordabbiltà tal-enerġija, 
filwaqt li jiġi żgurat li din it-tranżizzjoni tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli. Dawk iż-żewġ 
elementi flimkien – l-investimenti u l-miżuri ta' solidarjetà – huma kruċjali biex jingħata 
lok għat-tranżizzjoni tal-UE lejn newtralità klimatika biex fl-istess ħin intejbu t-tmexxija 
industrijali u l-kompetittività globali tagħna, kif ukoll it-tkabbir u l-prosperità tas-soċjetajiet 
tagħna.

2) Il-JTF huwa l-ġebla tax-xewka ta' tali tranżizzjoni. Minħabba l-kobor ta' din it-
trasformazzjoni, ir-riżorsi taħt il-JTF iridu jikkorrispondu għall-ambitu tiegħu. Għal dan il-
għan, il-baġit tiegħu jeħtieġ jiżdied b'mod sinifikanti u jkun ibbażat fuq riżorsi ġodda li 
jikkomplementaw u mhux jissostitwixxu l-politiki, l-għodod u l-fondi ta' koeżjoni jew 
settorjali tal-UE. Barra minn hekk, dan għandu jinżamm bħala linja baġitarja separata fil-
QFP li jmiss, mill-inqas sal-2050.

3) Minħabba l-għan stabbilit għall-JTF, 80 % tal-baġit tiegħu għandu jmur għar-reġjuni tal-
faħam peress li dawn jiffaċċjaw l-akbar sfidi sistemiċi maħluqa mit-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika.

4) Il-kooperazzjoni mill-qrib u diretta mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, li huma l-aktar 
adattati biex jgħinu jiffukaw l-appoġġ fejn ikun l-aktar effettiv fir-reġjuni fil-mira, hija 
fundamentali. Minħabba li l-JTF għandu fil-mira r-reġjuni li qed jiffaċċjaw l-aktar sfidi 
profondi minħabba t-tranżizzjoni, inkluża aspettattiva ta' tnaqqis sinifikanti fid-dħul tal-
awtoritajiet lokali, il-proġetti eliġibbli għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta' 
75 % tal-ispejjeż rilevanti.

5) Fir-rigward tal-ambitu tal-appoġġ taħt il-JTF, il-lista ta' attivitajiet eliġibbli trid tirrifletti 
aħjar il-ħtieġa ta':

- ir-rivitalizzazzjoni tas-siti li preċedentement kienu jintużaw għall-minjieri u l-impjanti 
tal-enerġija;

- il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja u l-faqar enerġetiku, kif ukoll l-iżgurar tat-tnaqqis 
rapidu tal-emissjonijiet mill-faħam, fejn l-investimenti fil-gass naturali u t-tisħin 
distrettwali għandhom rwol ewlieni;

- l-investimenti fl-enerġija rinnovabbli;

- l-investimenti produttivi f'kumpaniji, inklużi kumpaniji bi sjieda pubblika reġjonali u 
lokali, SMEs u negozji ġodda;

- l-investimenti f'mobilità urbana nadifa u fjuwils alternattivi;

- l-investimenti fl-ekonomija tal-anzjani u l-innovazzjoni soċjali.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

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, b'mod partikolari l-objettiv li ż-
żieda fit-temperatura globali tiġi limitata 
għal 1,5°C 'il fuq mil-livelli 
preindustrijali, 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-isfidi ekonomiċi u soċjali tat-
tranżizzjoni tal-enerġijalejn ekonomija 
ċirkolari u newtrali għall-klima, fejn 
kwalunkwe bilanċ tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra jiġi kkumpensat minn 
assorbimenti ekwivalenti.

__________________ __________________
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.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima u ċirkolari li tkun 
kompetittiva u reżiljenti 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. 
F'Jannar 2020, il-Parlament Ewropew 
appella għal azzjoni urġenti biex jiġu 
indirizzati t-tibdil fil-klima u l-isfidi 
ambjentali u appoġġa l-impenn li l-Unjoni 
tiġi ttrasformata f'soċjetà aktar 
b'saħħitha, sostenibbli, ekwa, ġusta u 
għanja b'emissjonijiet ta' gassijiet serra 
żero netti. Fis-17 ta' April 2020, huwa 
saħaq ukoll li l-objettiv tan-newtralità 
klimatika jenħtieġ li jsawwar ir-
reazzjonijiet ta' politika għall-ġlieda 
kontra l-pandemija tal-COVID-19 u l-
konsegwenzi tagħha u li l-istrateġija tal-
Patt Ekoloġiku jenħtieġ li tkun fil-qalba 
tal-irkupru u r-rikostruzzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni. Dan se jirrikjedi 
investimenti sinifikanti u għalhekk 
jirrikjedi allokazzjoni addizzjonali 
sostanzjali mill-baġit tal-Unjoni. Filwaqt li 
l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, id-
degradazzjoni ambjentali u l-faqar 
enerġetiku se tkun ta' benefiċċju għal 
kulħadd fuq terminu twil u tipprovdi 
opportunitajiet u sfidi fuq terminu medju 
sa twil, 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 tal-enerġija tinvolvi impatt 
soċjali u ekonomiku usa' għal dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils 
fossili solidi – speċjalment il-faħam, il-
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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. Tali 
bilanċ ħażin jenħtieġ li jkun rifless fl-
allokazzjoni ġusta tar-riżorsi lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni affettwati li jeħtieġu 
appoġġ finanzjarju adegwat biex tiġi 
żgurata tranżizzjoni ġusta reali u jiġu 
evitati l-impatti soċjoekonomiċi negattivi 
fuq l-industriji u l-ħaddiema. L-
allokazzjoni tar-riżorsi tal-Fond jenħtieġ 
li tqis dawk it-territorji li diġà ħadu 
azzjonijiet għat-tranżizzjoni iżda li 
għadhom qed jiffaċċjaw sfidi importanti.

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 ġusta, inklużiva, soċjalment 
responsabbli, kif ukoll aċċettabbli għal 
kulħadd, biex jiġi evitat li jkun hemm 
reżistenza soċjali għall-politiki dwar il-
klima mill-komunitajiet l-aktar affettwati 
b'mod negattiv. 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, inkluż il-ħolqien 
ta' kundizzjonijiet adegwati biex jinqered 
il-faqar enerġetiku. Din it-tranżizzjoni se 
tirrikjedi riżorsi finanzjarji sinifikanti, u 
għalhekk il-baġit tal-Unjoni għandu rwol 
importanti f'dan ir-rigward biex jiġi żgurat 
li ħadd ma jitħalla jibqa' lura.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew li l-Unjoni Ewropea ssir l-ewwel 
kontinent newtrali għall-klima sal-2050 
jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali 
tas-sistema tal-enerġija tagħna. L-Unjoni 
tal-Enerġija hija l-istrument ta' politika 
prinċipali biex titwettaq din it-
trasformazzjoni, u għandha l-għan li ġġib 
enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva 
u affordabbli għall-konsumaturi, l-
unitajiet domestiċi u n-negozji kollha tal-
UE. Il-kisba ta' dak l-għan se tirrikjedi 
trasformazzjoni fundamentali tas-sistema 
tal-enerġija tal-Unjoni u sforzi biex ma 
jitħalla jibqa' lura f'din it-tranżizzjoni. It-
tliet pilastri tal-Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li jindirizzaw 
il-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-
Unjoni tal-Enerġija: "Fiduċja, solidarjetà 
u sigurtà tal-enerġija", li għandha l-għan 
li tiddiversifika s-sorsi tal-enerġija tal-
Ewropa u tagħmel użu aħjar u aktar 
effiċjenti tal-enerġija prodotta fl-Unjoni; 
"Suq intern tal-enerġija kompletament 
integrat", sabiex jiġu promossi l-
interkonnetturi li jippermettu l-fluss 
liberu tal-enerġija fl-Unjoni kollha biex 
il-fornituri tal-enerġija jkunu jistgħu 
jikkompetu liberament u jipprovdu l-aħjar 
prezzijiet tal-enerġija; "L-effiċjenza 
enerġetika tiġi l-ewwel", peress li jekk 
jonqos il-konsum tal-enerġija jonqos it-
tniġġis, is-sorsi tal-enerġija domestiċi jiġu 
ppreservati u titnaqqas il-ħtieġa tal-
Unjoni ta' importazzjonijiet tal-enerġija; 
"Id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija", 
ir-raba' dimensjoni, tħeġġeġ l-investiment 
privat f'infrastruttura u teknoloġiji ġodda; 
u "Riċerka, innovazzjoni u 
kompetittività", li għandha l-għan li 
tappoġġa l-avvanżi fit-teknoloġiji b'livell 
baxx ta' karbonju billi tikkoordina r-
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riċerka u tgħin fil-finanzjament ta' 
proġetti bi sħubija mas-settur privat.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Kif stipulat fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli, Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta jenħtieġ li jgħin biex 
titwettaq it-tranżizzjoni tal-enerġija u jsir 
aġġustament għaliha u jenħtieġ li 
jikkomplementa l-azzjonijiet l-oħra skont 
il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 
għall-perjodu mill-2021 sal-2027. Dan 
jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati l-konsegwenzi soċjali u 
ekonomiċi ta' tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika tal-Unjoni sal-2050 billi 
jgħaqqad flimkien l-infiq tal-baġit tal-
Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi, ekonomiċi 
u soċjali fil-livell reġjonali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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 u jirrigwarda l-
politika tal-Unjoni tal-Enerġija. L-għan 
tal-JTF huwa li jiżgura s-solidarjetà 
Ewropea billi jappoġġa azzjonijiet 
immirati lejn il-kisba ta' tranżizzjoni tal-
enerġija ġusta, effiċjenti u effettiva lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u li jtaffi 
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l-impatt tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw 
id-diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni 
tal-ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi. 
Dan huwa rifless fl-għan speċifiku tal-
JTF, li huwa stabbilit fl-istess livell u 
elenkat flimkien mal-objettivi tal-politika 
stipulati fl-Artikolu [4] tar-Regolament 
UE [RDK ġdid].

l-effetti negattivi ta' din it-tranżizzjoni billi 
jappoġġa t-territorji, il-komunitajiet u l-
ħaddiema kkonċernati l-aktar affettwati, 
filwaqt li jsaħħaħ kemm il-kompetittività 
globali u t-tmexxija industrijali kif ukoll 
it-tkabbir u l-prosperità tal-Unjoni. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jenħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati 
mill-JTF jikkontribwixxu direttament biex 
it-tranżizzjoni tal-enerġija tkun waħda 
ġusta u biex itaffu l-impatt tat-tranżizzjoni 
billi jiffinanzjaw investimenti f'enerġija 
nadifa affordabbli u attivitajiet sostenibbli 
mil-lat ambjentali u soċjali li jistgħu 
jwasslu għad-diversifikazzjoni u l-
modernizzazzjoni tal-ekonomija lokali, u 
jtaffu r-riperkussjonijiet negattivi fuq l-
impjiegi billi jrawmu opportunitajiet 
ġodda ta' impjieg f'dawn it-territorji.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 7

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Minħabba l-importanza tal-
implimentazzjoni tal-"pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha" li 
għandu rwol ewlieni fit-tranżizzjoni tal-
Unjoni Ewropea lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u fit-tlestija tal-Unjoni tal-
Enerġija, jenħtieġ li l-JTF ikollu rwol 
importanti fir-rikonverżjoni ta' dawk li 
qabel kienu siti tal-minjieri għall-
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Dan 
jista' jnaqqas l-ispejjeż tad-
dekummissjonar, jikkontribwixxi għas-
sigurtà tal-enerġija u jipprovdi valur 
ekonomiku u impjiegi lill-komunitajiet 
fejn qabel kien hemm il-minjieri. L-
iżvilupp ta' tali proġetti jibbenefika mill-
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eżistenza ta' infrastruttura u d-
disponibbiltà estensiva ta' art; Jeħtieġ li s-
soluzzjonijiet jiġu indirizzati fuq bażi ta' 
każ b'każ biex tiġi żgurata l-adegwatezza 
għall-kundizzjonijiet lokali. Il-
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-kumpaniji, 
ir-regolaturi, l-investituri, dawk li 
jippjanaw l-użu tal-art u l-komunitajiet 
lokali hija essenzjali biex jiġu identifikati 
l-aktar użi sostenibbli u jiġi massimizzat l-
iżvilupp soċjoekonomiku. Jenħtieġ li l-
JTF la jaggrava l-inugwaljanzi eżistenti 
fost l-Istati Membri u lanqas idgħajjef is-
suq uniku.

Emenda 8

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 biex iż-żieda fit-
temperatura globali tiġi limitata għal 
1,5°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, l-
impenn rigward l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-
ambizzjoni akbar tal-Unjoni kif propost fil-
Patt Ekoloġiku Ewropew, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi kontribut ewlieni biex l-
azzjonijiet klimatiċi jiġu integrati u biex 
jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla jibqa' lura 
billi tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni tal-
enerġija f'dawk ir-reġjuni l-aktar milquta 
ħażin. 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 volontarjament mill-FEŻR u l-
FSE+ jenħtieġ li jikkontribwixxu 
kompletament biex tintlaħaq din il-mira.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi tal-JTF ikunu 
sostanzjali u konsistenti mal-objettiv 
ambizzjuż tiegħu. Jenħtieġ li l-
istabbiliment tar-riżorsi tal-JTF taħt l-
ebda ċirkostanza ma jwassal għal tnaqqis 
fir-riżorsi allokati lill-baġits tal-fondi 
koperti mir-Regolament (UE) .../... [RDK 
ġdid] jew għal trasferimenti minnhom jew 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR). L-Istati 
Membri jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà 
li jiddeċiedu li jikkomplementaw l-
allokazzjoni tal-JTF tagħhom b'riżorsi 
trasferiti mill-FEŻR u l-FSE+ skont l-
Artikolu 21a tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid].

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili solidi jew minn attivitajiet 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra li jeħtieġ jiġu eliminati 
b'mod gradwali jew li jeħtieġ jadattaw 
minħabba t-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika u li ma għandhomx il-mezzi 
finanzjarji biex jagħmlu dan. Għaldaqstant 
il-JTF jenħtieġ li jkopri l-Istati Membri 
kollha, iżda d-distribuzzjoni tal-mezzi 
finanzjarji jenħtieġ li tirrifletti l-kapaċità 
tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw l-
investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tirrikjedi investimenti 
sinifikanti u tippreżenta kemm sfida kif 
ukoll opportunità għall-Istati Membri 
kollha. Dan se jkun partikolarment eżiġenti 
fuq dawk l-Istati Membri li jiddependu jew 
sa riċentament kienu jiddependu ħafna 
mill-fjuwils fossili solidi jew minn 
attivitajiet industrijali b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra li jeħtieġ jiġu 
eliminati b'mod gradwali jew li jeħtieġ 
jadattaw minħabba t-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika u li ma għandhomx il-
mezzi finanzjarji biex jagħmlu dan. Id-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji tal-JTF 
jenħtieġ li tirrifletti l-punt ta' tluq tal-Istati 
Membri fil-proċess tat-tranżizzjoni tal-
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tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika. enerġija u l-kapaċità tal-Istati Membri li 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji fir-
reġjuni l-aktar affettwati biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika 
tal-UE sal-2050.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) It-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika tippreżenta wkoll 
opportunitajiet ekonomiċi ġodda. B'mod 
partikolari, ir-rikonverżjoni ta' dawk li 
kienu siti tal-minjieri għall-ġenerazzjoni 
tal-enerġija rinnovabbli u l-kostruzzjoni 
ta' infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli 
f'siti bħal dawn jew f'żoni ġirien jistgħu 
jipprovdu impjiegi ekoloġiċi għall-
komunitajiet fil-postijiet fejn qabel kien 
hemm minjieri. Il-bidla minn sistemi tal-
enerġija u ekonomiji reġjonali bbażati fuq 
il-faħam għal enerġija rinnovabbli tista' 
tippermetti lill-komunitajiet lokali jsiru 
parteċipanti attivi u sidien tat-tranżizzjoni 
tal-enerġija u jimxu minn mudell 
monoindustrijali għal wieħed 
pluriindustrijali. Ir-rikonverżjoni tar-
reġjuni tal-faħam f'ċentri tal-enerġija 
rinnovabbli tibbenefika mill-eżistenza ta' 
infrastruttura u disponibbiltà estensiva ta' 
art kif ukoll minn persunal imħarreġ. 
Barra minn hekk, tali rikonvenzjoni tista' 
tikkontribwixxi għal reżiljenza u sigurtà 
tal-enerġija, abbażi ta' mudell ta' sistema 
tal-enerġija deċentralizzata.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) F'konformità mar-Regolament 
[Strument Ewropew għall-Irkupru] u fil-
limiti tar-riżorsi allokati fih, jenħtieġ li 
jitwettqu l-miżuri ta' rkupru u ta' 
reżiljenza taħt il-Fond għal Tranżizzjoni 
Ġusta biex jiġi indirizzat l-impatt bla 
preċedent tal-kriżi tal-COVID-19. 
Jenħtieġ li kwalunkwe riżorsa 
addizzjonali tintuża b'tali mod li tiġi 
żgurata l-konformità mal-limiti ta' żmien 
previsti fir-Regolament [Strument 
Ewropew għall-Irkupru].

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, 
bħall-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq 
il-faħam, il-linjite, il-pit u x-shale 
bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jeħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta' teknoloġiji 

(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-
leġiżlazzjoni u l-objettivi tal-Unjoni fil-
qasam tal-klima u l-ambjent, inklużi l-
miri tal-enerġija u l-klima tal-UE għall-
2030 dwar it-tnaqqis tal-emissjoni ta' 
gassijiet serra, it-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija u l-konsum tal-enerġija 
rinnovabbli, u fejn xieraq, il-kriterji 
stabbiliti bir-[Regolament dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli] biex jiġi 
ddeterminat jekk attività ekonomika tkunx 
ambjentalment sostenibbli. Jenħtieġ li l-
lista ta' investimenti tinkludi dawk li 
jappoġġaw l-ekonomiji lokali, li jkunu 
teknoloġikament fattibbli u li jkunu 
sostenibbli fit-tul, filwaqt li jitqiesu l-
objettivi kollha tal-Patt Ekoloġiku. 
Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni gradwali 
lejn ekonomija newtrali għall-klima u 
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ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

ċirkolari li tkun innovattiva, kompetittiva 
u reżiljenti. Għas-setturi b'livelli għoljin 
ta' emissjoni ta' CO2, bħall-produzzjoni 
tal-enerġija bbażata fuq il-faħam, il-linjite, 
il-pit u x-shale bituminuż jew fuq l-
attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils 
fossili solidi, l-appoġġ jenħtieġ li jkun 
marbut mat-tneħħija gradwali tal-attività u 
t-tnaqqis korrispondenti fil-livell tal-
impjiegi mwettqa b'kooperazzjoni mas-
sħab soċjali u f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli. Bil-għan li dawn is-setturi 
jiġu ttrasformati, jenħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet b'livell baxx ta' 
karbonju u effiċjenza enerġetika permezz 
tal-użu ta' teknoloġiji ġodda, is-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli u investimenti fl-użu 
ta' infrastruttura u teknoloġija għal 
enerġija nadifa affordabbli kif ukoll 
proċessi jew prodotti ġodda. Barra minn 
hekk, is-sigurtà tal-provvista jeħtieġ tiġi 
żgurata permezz ta' innovazzjoni teknika, 
inkluża l-introduzzjoni tal-idroġenu, li 
għandu l-potenzjal li jsir wieħed mill-
akbar trasportaturi tal-enerġija tas-
seklu 21. Tali attivitajiet jenħtieġ li 
jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja fis-
sistema tal-enerġija tat-territorju u jkunu 
konformi mal-objettivi tal-UE fil-qasam 
tal-klima u l-ernerġija għall-2030 u n-
newtralità klimatika tal-UE sal-205013 
filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi 
b'ħiliet għolja u sostenibbli, tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali, tiġi żgurata l-
affidabbiltà tas-sistema tal-enerġija u 
tiżdied ir-robustezza ta' sistema tal-
enerġija bbażata fuq il-prinċipju "l-
Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel" u 
b'mod predominanti fuq sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, inkluż permezz ta' 
soluzzjonijiet ta' ħżin u teknoloġiji tal-
ibbilanċjar flessibbli. Jenħtieġ li tingħata 
wkoll attenzjoni partikolari lil attivitajiet li 
jsaħħu l-innovazzjoni u r-riċerka 
f'teknoloġiji avvanzati u sostenibbli, 
permezz ta' tisħiħ tas-sinerġiji ma' 
Orizzont Ewropa, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni, il-konnettività u l-
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mobilità intelliġenti, dment li tali miżuri 
jgħinu biex jittaffew l-effetti sekondarji 
negattivi tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari u newtrali għall-klima li tkun 
kompetittiva, u jikkontribwixxu għaliha..

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

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-aktar vulnerabbli jenħtieġ li l-JTF 
ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, bil-għan li 
jgħinhom, billi jipprovdihom bil-kwalifi 
meħtieġa, biex jadattaw għal 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg, kif ukoll 
jipprovdi għajnuna għat-tfittix ta' impjieg 
lil dawk li qed ifittxu impjieg. Jenħtieġ li 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa lil ħiliet u 
kwalifiki konformi mat-tranżizzjoni lejn 
in-newtralità klimatika. Jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni prijoritarja għat-taħriġ 
mill-ġdid ipprovdut f'allinjament mal-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol reġjonali, 
partikolarment għat-taħriġ mill-ġdid fuq 
ix-xogħol jew taħlita ta' xogħol part-time 
u taħriġ mill-ġdid part-time. It-
tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija 
nadifa bbażata fuq l-użu ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli u fuq l-effiċjenza 
enerġetika toffri potenzjal sinifikanti 
għall-ħolqien tal-impjiegi f'territorji li 
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jiddependu fuq il-fjuwils fossili. L-
azzjonijiet indirizzati lill-ħaddiema u lil 
dawk li qed ifittxu impjieg jenħtieġ li jqisu 
kif xieraq id-dimensjoni tal-ġeneru 
f'kunsiderazzjoni xierqa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f'kapital fiss jew f'assi immaterjali ta' 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b'hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta' kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta' impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 
għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jeħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 

(12) Sabiex ikun hemm tisħiħ tal-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni tal-enerġija, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investiment 
produttiv fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ li jkun jinftiehem bħala 
investiment f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jingħata kontribut għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi sostenibbli u 
ta' kwalità. Għal intrapriżi li mhumiex 
SMEs, jenħtieġ li l-investimenti produttivi 
jiġu appoġġati jekk jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni lejn sorsi tal-enerġija nadifa 
jew jimplimentawhom, jikkontribwixxu 
għan-newtralità klimatika jew jiffaċilitaw 
il-mitigazzjoni tat-telf ta' impjiegi li 
jirriżulta mit-tranżizzjoni, billi joħolqu jew 
jipproteġu għadd sinifikanti ta' impjiegi u 
ma jwasslux għal rilokazzjoni jew 
jirriżultaw minnha. Jenħtieġ li jitħallew 
isiru investimenti f'faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
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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.

pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. L-investimenti fil-faċilitajiet 
industrijali koperti mill-Iskema tal-UE 
għan-Negozjar tal-Emissjonijiet jenħtieġ 
li ma jintużawx b'tali mod li 
jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-profitti 
ġġenerati diġà permezz tan-negozjar tal-
kwoti tal-emissjonijiet. 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 tat-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.

__________________ __________________
14Id-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).

14Id-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 16

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-
JTF, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis il-
bidliet fil-Linji Gwida dwar l-Għajnuna 
mill-Istat għall-Protezzjoni Ambjentali u 
l-Enerġija, "il-Linji Gwida EEAG", li 
huma meħtieġa għall-faċilitazzjoni tal-
investimenti privati u għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-JTF. 
Huwa meħtieġ qafas b'saħħtu ta' 
għajnuna mill-Istat biex jiġi evitat li l-
għajnuna għad-dekarbonizzazzjoni 
twassal għal distorsjonijiet indebiti fis-suq 
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intern. Ir-reviżjoni tal-EEAG trid 
takkumpanja l-Patt Ekoloġiku, b'mod 
partikolari billi jitqiesu l-iżviluppi 
regolatorji reċenti u ġodda, l-
opportunitajiet u l-progress teknoloġiku 
kif ukoll l-evoluzzjonijiet tas-suq fis-settur 
tal-enerġija. Ir-reviżjoni ppjanata tal-
EEAG jenħtieġ li tagħti lok għal appoġġ 
nazzjonali għal bidliet strutturali dovuti 
għat-tneħħija gradwali tal-faħam li jsegwi 
l-istess kundizzjonalità bħall-JTF; 
Għaldaqstant, fir-reviżjoni tal-linji gwida, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis ukoll il-
problemi ta' bidla strutturali fir-reġjuni 
kkonċernati, sabiex jiġi żgurat li dawn ir-
reġjuni jingħataw flessibbiltà suffiċjenti 
biex iwettqu l-proġetti tagħhom b'mod 
soċjalment u ekonomikament vijabbli.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Jenħtieġ li l-appoġġ għal 
investiment produttiv f'intrapriżi għajr l-
SMEs permezz tal-JTF ma jkunx limitat 
għaż-żoni eliġibbli għall-għajnuna mill-
Istat b'konformità mar-regoli applikabbli 
dwar l-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(3)(a) u (c) tat-TFUE. Għall-
kuntrarju, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat jenħtieġ li jħallu lir-reġjuni kollha li 
jirċievu assistenza permezz tal-JTF 
jindirizzaw b'mod effettiv it-theddida ta' 
telf ta' impjiegi fi stadju bikri. Dan 
jenħtieġ li jiġi żgurat ukoll permezz tal-
adattament xieraq tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/20141a.
__________________
1aRegolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
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26.6.2014, p. 1).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Iż-żoni l-aktar affettwati mit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima jenħtieġ li jingħataw l-
opportunità li jindirizzaw b'mod attiv il-
bidla strutturali assoċjata malajr kemm 
jista' jkun. Dan jirrikjedi aġġustamenti 
fil-liġi dwar l-għajnuna mill-Istat, 
pereżempju permezz ta' linja gwida ġdida 
tal-Kummissjoni abbażi tal-
Artikolu 107(3)(b) jew (c) tat-TFUE, biex 
ikun żgurat li l-għajnuna tkun 
permissibbli skont ir-regoli applikabbli 
irrispettivament mill-istatus tar-reġjuni 
megħjuna;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) L-investimenti kollha jenħtieġ li 
jsiru mingħajr preġudizzju għall-prinċipji 
"l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" u 
"min iniġġes iħallas". Għalhekk, sabiex 
jiġi żgurat li l-JTF ma jintużax biex 
jitħallsu l-ispejjeż ta' ripagament għad-
danni ambjentali li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà ambjentali ta' impriża u 
biex ma jiġux imfixkla l-inċentivi għat-
tnaqqis tat-tniġġis u ta' impatti ambjentali 
oħra, jenħtieġ li l-appoġġ għal 
investiment relatat mar-riġenerazzjoni u 
d-dekontaminazzjoni tas-siti, mar-restawr 
tal-ekosistemi u mal-proġetti ta' 
adattament, jintuża biss meta ebda 
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intrapriża ma tkun tista' tinżamm 
legalment responsabbli għall-
finanzjament ta' dawn l-azzjonijiet, 
f'konformità mal-prinċipju ta' "min 
iniġġes iħallas" minqux fl-Artikolu 191 
tat-TFUE;

Emenda 20

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 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, b'riżorsi addizzjonali. 
L-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom il-
possibbiltà li jsaħħu r-riżorsi tal-JTF 
b'finanzjament komplementari mill-FEŻR 
u l-FSE+, li jenħtieġ li jingħataw 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.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni ġusta f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
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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.

newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, u f'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali rilevanti tat-
territorji kkonċernati (tal-inqas ta' livell 
NUTS 2 u NUTS 3), ir-rappreżentanti tal-
industrija u t-trade unions, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
kwalunkwe parti kkonċernata rilevanta 
oħra, iħejju pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, li jagħtu dettalji dwar il-
proċess ta' tranżizzjoni, b'mod konsistenti 
mal-Pjanijiet Nazzjonali tagħhom għall-
Enerġija u l-Klima, u li jinkludu 
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' dan il-
proċess. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi Pjattaforma ta' 
Tranżizzjoni Ġusta li tibni fuq l-esperjenza 
u s-suċċess tal-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati.

Emenda 22

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 

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, b'segwitu għal 
konsultazzjoni mal-atturi involuti, 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jenħtieġ li 
jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex jinksibu l-
miri tal-enerġija u l-klima tal-Unjoni 
għall-2030 u ekonomija newtrali għall-
klima, b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
solidi jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin 
ta' gassijiet serra, filwaqt li jiġu preżervati 
l-impjiegi eżistenti u jiġu żviluppati 
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l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ li l-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzji ġusta 
jkunu parti mill-programmi (appoġġati 
mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni 
jew il-JTF) li huma approvati mill-
Kummissjoni.

opportunitajiet ta' impjieg ġodda biex tiġi 
evitata l-esklużjoni soċjali fit-territorji 
milquta. Jenħtieġ li dawn it-territorji jiġu 
ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni ta' livell 
NUTS 3 jew ikunu jikkostitwixxu partijiet 
minn tali reġjuni. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' 
dawn it-territorji, inklużi r-rati ta' qgħad, 
ix-xejriet ta' depopolazzjoni u l-isforzi 
bikrija ta' rikonverżjoni jew tranżizzjoni, u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mal-miri tal-enerġija u l-klima 
tal-Unjoni għall-2030 u mat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika, mal-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku, fejn ikun possibbli 
f'sinerġija ma' skemi u programmi ta' 
finanzjament nazzjonali u tal-Unjoni 
rilevanti oħra, kif ukoll ma' prijoritajiet 
politiċi oħra tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-
investimenti skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni biss jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li 
huma approvati mill-Kummissjoni.

Emenda 23

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' 

(19) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiġu appoġġati territorji li jkunu 
qed jiffaċċjaw sfidi ekonomiċi, enerġetiċi 
u soċjali importanti 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-
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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.

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 ta' qafas ta' implimentazzjoni 
koerenti li jkopri diversi fondi tal-Unjoni 
taħt ġestjoni kondiviża. Jenħtieġ li tiġi 
żgurata l-koerenza ma' politiki oħra, 
b'mod l-aktar partikolari l-politika 
industrijali u r-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku, bil-għan li jiġi żgurati 
kundizzjonijiet ekwi biex l-industrija 
Ewropea, inklużi l-SMEs, tkun tista' 
tipproduċi l-oġġetti u s-servizzi sostenibbli 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku u 
tipprovdi l-impjiegi. 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 tat-TUE. Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji li qed jiffaċċjaw sfidi 
soċjoekonomiċi, enerġetiċi u ambjentali 
serji li jirriżultaw mill-ispeċifiċitajiet tal-
Istati Membri fil-proċess ta' tranżizzjoni 
tal-enerġija tagħhom lejn il-kisba tal-miri 
tal-enerġija u l-klima tal-Unjoni għall-
2030, u ta' ekonomija tal-UE newtrali 
għall-klima sal-2050, jiġifieri lil dawk ir-
reġjuni li, minħabba d-dipendenza għolja 
attwali jew reċenti tagħhom fuq il-fjuwils 
fossili solidi, bħall-faħam, il-linjite, il-pit 
u x-shale bituminuż, jew fuq attivitajiet 
industrijali intensivi fil-gassijiet serra, qed 
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jiffaċċjaw bidliet strutturali importanti.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li tinkiseb 
tranżizzjoni tal-enerġija solidali, effikaċi u 
ambjentalment sostenibbli lejn ekonomija 
newtrali għall-klima li tqis l-iżvilupp tal-
pjanijiet territorjali ta' transizzjoni ġusta, 
sabiex tiġi żgurata affidabbiltà għall-
ħaddiema, is-settur tal-enerġija, l-
industrija, l-investituri u l-komunitajiet, u 
jiġi permess ukoll li r-reġjuni, l-operaturi 
ekonomiċi u n-nies ikollhom 
opportunitajiet ġusti u ugwali li 
jindirizzaw l-impatti soċjali, ekonomiċi, ta' 
sigurtà enerġetika, ta' faqar enerġetiku u 
ambjentali tat-tranżizzjoni tal-enerġija.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
għandhom ikunu konformi mal-Ftehim 
ta' Pariġi, mal-għanijiet tal-enerġija u l-
klima tal-Unjoni għall-2030 u l-2050, u 
mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari. 
B'mod partikolari, il-JTF għandu 
jappoġġa l-isforzi biex jinkiseb bis-sħiħ il-
potenzjal konsiderevoli ta' ħolqien ta' 
impjiegi ta' din it-tranżizzjoni fir-reġjuni 
milquta.
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Emenda 27

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 li approvaw l-objettiv 
li sal-2050 tinkiseb ekonomija newtrali 
għall-klima fl-Unjoni u li juru l-impenn 
tagħhom fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima, b'mod 
partikolari f'dawk ir-reġjuni fejn, 
minħabba l-importanza tal-isfidi tat-
tranżizzjoni tal-enerġija, l-assistenza 
finanjarja tal-Unjoni hija l-aktar 
meħtieġa. F'konformità mal-Anness I ta' 
dan ir-Regolamentm ir-riżorsi tal-JTF 
għandhom jiġu allokati b'mod 
predominanti lir-reġjuni tal-faħam, kif 
elenkati fl-Anness tat-Termini ta' 
Referenza għall-Pjattaforma dwar ir-
Regjuni b'Intensità Qawwija ta' Faħam u 
Karbonju (Pjattaforma għar-Reġjuni tal-
Faħam fi Tranżizzjoni), sabiex jindirizzaw 
l-impatti soċjali, ekonomiċi, tas-sigurtà 
tal-enerġija u ambjentali tat-tranżizzjoni 
tal-enerġija tagħhom.

Emenda 28

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 mill-
inqas EUR 144 073 459 000 fil-prezzijiet 
attwali u m'għandhomx jiġu trasferiti 
mill-allokazzjonijiet tal-fondi koperti mir-
Regolament (UE) [RDK ġdid], b'mod 
partikolari minn fondi bħalma huma l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
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(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE+) 
jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Dak l-ammont 
jista' jiżdied, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-JTF għandu jappoġġa biss 
attivitajiet li huma direttament marbuta 

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

mal-objettiv speċifiku tiegħu kif stipulat fl-
Artikolu 2 u li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni ta' pjanijiet territorjali 
sostenibbli ta' tranżizzjoni ġusta stabbiliti 
skont l-Artikolu 7.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi u 
sostenibbli fl-SMEs, inklużi negozji ġodda, 
kooperattivi, komunitajiet tal-enerġija taċ-
ċittadin u organizzazzjonijiet tat-tielet 
settur kif ukoll f'intrapriżi pubbliċi 
reġjonali u lokali bi sjieda pubblika, li 
jwasslu għal diversifikazzjoni u 
rikonverżjoni ekonomiċi u li 
jikkontribwixxu wkoll għall-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda ta' kwalità;

Emenda 34

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, b'mod partikolari SMEs u negozji 
ġodda, li jwasslu għal diversifikazzjoni 
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ekonomika u jikkontribwixxu għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda u li jinkludu l-
forniment ta' servizzi rilevanti ta' 
konsulenza tan-negozju;

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni sostenibbli, inkluża r-
riċerka fil-qasam tal-enerġija, inkluża dik 
żviluppata mill-universitajiet u ċ-ċentri ta' 
riċerka, u t-trawwim ta' trasferiment ta' 
teknoloġiji avvanzati;

Emenda 36

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, 
infrastrutturi u servizzi għal sistema ta' 
enerġija nadifa affordabbli, sigura, 
sostenibbli, sikura u flessibbli, fi tnaqqis 
ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, fl-
effiċjenza enerġetika u f'soluzzjonijiet ta' 
ħżin;

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti f'teknoloġiji, 
infrastruttura u assi tal-enerġija 
rinnovabbli, inklużi soluzzjonijiet ta' ħżin, 
appoġġ għall-awtoġenerazzjoni, kif ukoll 
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l-iżvilupp u l-konverżjoni għal enerġija 
rinnovabbli tas-sistemi ta' tisħin u tkessiħ;

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) investimenti fir-rinnovazzjoni 
enerġetika tal-bini, f'konformità mal-
inizjattiva futura tal-Kummissjoni 
"mewġa ta' rinnovazzjoni", b'enfasi fuq 
it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema f'dak il-qasam;

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) investimenti f'konnessjoni tal-
elettriku transkonfinali, bil-għan li 
tintlaħaq il-mira ta' interkonnessjoni tal-
elettriku ta' 15 % sal-2030;

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) investimenti f'tisħin distrettwali 
effiċjenti kif definit fil-punt (41) tal-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2012/27/UE;

Emenda 41

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

(de) investimenti fl-użu ta' teknoloġija 
u infrastruttura għal mobilità affordabbli, 
nadifa u intelliġenti, inkluża 
infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi 
elettriċi u mobilità urbana multimodali 
sostenibbli, li jiffaċilitaw l-iżvilupp 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi, 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra fit-trasport 
u għad-diversifikazzjoni tas-soluzzjonijiet 
ta' mobilità, inklużi investimenti fi fjuwils 
alternattivi għat-trasport li jaċċelleraw it-
tranżizzjoni lejn mobilità b'emissjonijiet 
żero;

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(df) investimenti biex jiġu miġġielda l-
faqar enerġetiku u t-tniġġis tal-arja, 
b'mod partikolari permezz tas-
sostituzzjoni tas-soluzzjonijiet ta' tisħin 
individwali bbażati fuq il-faħam kif ukoll 
permezz ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika 
fir-reġjuni l-aktar milquta;

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, inklużi investimenti 
f'network b'kapaċità għolja ħafna u 
teknoloġija 5G, soluzzjonijiet tal-enerġija 
intelliġenti u infrastruttura u teknoloġiji 
relatati kif ukoll investimenti li jiffaċilitaw 
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it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
n-newtralità klimatika, inkluż bl-użu ta' 
teknoloġiji diġitali u data fl-industriji tal-
agrikoltura, tal-forestrija u tal-ikel;

Emenda 44

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 r-
rivitalizzazzjoni ambjentali, l-aċċessibbiltà 
tat-trasport u r-rinnovazzjoni ta' dawk li 
qabel kienu minjieri tal-faħam u impjanti 
tal-enerġija, u siti u faċilitajiet 
abbandunati, proġetti ta' restawr ta' art u 
ta' adattament, inklużi investimenti ta' 
infrastruttura ekoloġika f'żoni li qabel 
kienu minjieri kif ukoll l-afforestazzjoni 
ta' dawn is-sit;

Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz tal-prevenzjoni, 
it-tnaqqis, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-użu 
mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart u mezzi 
oħra ta' rkupru, fosthom l-irkupru 
enerġetiku;

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti fl-ekonomija tal-
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anzjani, l-innovazzjonijiet soċjali u l-
infrastruttura meħtieġa biex jiġu 
appoġġati l-aċċess għas-suq tax-xogħol, l-
inklużjoni soċjali u t-tixjiħ attiv f'termini 
ta' saħħa;

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema, il-persuni li jaħdmu għal 
rashom u l-persuni li qed ifittxu impjieg, 
b'mod partikolari lejn ħiliet u kwalifiki 
rilevanti għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji ta' żvilupp reġjonali kif ukoll 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli, diġitali u ekoloġika;

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) għajnuna għat-tfittix ta' impjieg lil 
dawk li qed ifittxu impjieg u appoġġ lill-
ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom 
b'konsegwenza tat-tranżizzjoni;

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex impjieg, b'enfasi partikolari fuq in-
nisa u l-gruppi vulnerabbli.
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Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 5, kwalunkwe attività speċifika 
oħra li tikkontribwixxi għall-objettiv 
speċifiku uniku tal-JTF, inklużi fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
u maqbula bejn Stat Membru u l-
awtoritajiet rilevanti tat-territorji 
kkonċernati u approvati mill-
Kummissjoni.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) il-JTF għandu jappoġġa biss 
investimenti produttivi f'intrapriżi għajr l-
SMEs li ma jinvolvux it-trasferiment ta' 
impjiegi, kapital u proċessi ta' produzzjoni 
minn Stat Membru għall-ieħor.

Emenda 52

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-

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa fit-
territorji rilevanti investimenti produttivi 
f'intrapriżi li mhumiex SMEs, sakemm 
dawn l-investimenti jkunu ġew inklużi fil-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta. 
Dawn l-investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jikkontribwixxu għal 
ekonomija newtrali għall-klima u ma 
jwasslux għal rilokazzjoni kif imsemmi 
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investimenti għandhom ikunu eliġibbli 
biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta.

skont l-Artikolu 60 tar-Regolament Nru. 
…/… [RDK], u għal attivitajiet 
industrijali koperti mill-iskema tal-UE 
għan-negozjar ta' emissjonijiet (ETS) 
dment li ma jikkontribwixxux għaż-żieda 
fil-profitti li jkunu ġejjin min-negozjar ta' 
kwoti tal-emissjonijiet.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) impriżi f'diffikultà, kif definiti fl-
Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/201416, ħlief 
għal impriżi affettwati bit-tranżizzjoni tal-
enerġija lejn in-newtralità klimatika;

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

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

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-punt (d) tal-paragrafu1, il-
Kummissjoni tista' tapprova pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta li jinkludi 
investimenti relatati mal-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin, it-
trażmissjoni jew l-użu ta' gass naturali 
dment li dan jintuża bħala teknoloġija 
tranżitorja u taħt dawn iċ-ċirkostanzi 
debitament ġustifikati:
(a) ikunu qed isiru investimenti f'territorji 
li jkunu qed jiffaċċjaw sfidi ta' 
tranżizzjoni tal-enerġija partikolarment 
serji minħabba d-dipendenza għolja 
tagħhom fuq fjuwils fossili solidi, bħal 
dawk ir-reġjuni b'sehem għoli ta' sistemi 
ta' tisħin distrettwali bbażati fuq il-fjuwils 
fossili solidi;
(b) dawk l-investimenti jikkontribwixxu 
għall-objettivi ambjentali tal-Unjoni dwar 
il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-
aċċelerazzjoni tal-eliminazzjoni gradwali 
sħiħa tal-faħam, il-linjite, il-pit jew iż-żejt 
bituminuż;
(c) ikunu konsistenti mal-objettivi u l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija u 
l-klima, u mal-pjanijiet nazzjonali dwar l-
enerġija u l-klima, u jkunu ta' natura 
tranżitorja;
(d) tkun twettqet valutazzjoni minn qabel 
tal-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
biss;
(e) is-sostituzzjoni ta' infrastruttura tal-
enerġija b'intensità qawwija ta' karbonju 
u bbażata fuq fjuwils fossili solidi twassal 
għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra u t-tniġġis tal-arja u żżid l-
effiċjenza enerġetika;
(f) l-attivitajiet appoġġati jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku;
(g) l-attivitajiet appoġġati ma jfixklux l-
iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
fit-territorji kkonċernati u jkunu 
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kompatibbli u f'sinerġija ma' użu futur ta' 
sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda 56

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. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma tagħtix l-approvazzjoni 
tagħha, hija għandha tiġġustifika 
debitament id-deċiżjoni tagħha. 

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri u, fuq 
bażi volontarja, r-riżorsi trasferiti skont l-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid]. It-total tar-riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ 
li l-Istat Membru jiddeċiedi li jittrasferixxi 
lill-prijorità tal-JTF ma għandux jaqbeż l-
ammont ta' appoġġ mogħti mill-JTF.

Emenda 58



PE650.713v02-00 38/48 AD\1208450MT.docx

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti eliġibbli ffinanzjati taħt 
il-JTF li jikkontribwixxu għall-objettiv 
speċifiku kif stabbilit fl-Artikolu 2 jistgħu 
jibbenefikaw minn massimu ta' 75 % tal-
ispejjeż rilevanti.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għanhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
rilevanti kollha tat-territorji kkonċernati 
(tal-inqas ta' livell NUTS 2 u NUTS 3), 
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 ta' 
livell NUTS 3") kif stabbilit mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif 
emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 868/201417 jew partijiet minnu, 
f'konformità mal-mudell stipulat fl-
Anness II. Dawn it-territorji għandhom 
ikunu dawk l-aktar milquta ħażin fuq il-
bażi tal-impatti ekonomiċi, soċjali, 
ambjentali, u tas-sigurtà enerġetika li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-telf ta' impjiegi u 
l-għadd potenzjali ta' impjiegi affettwati 
fil-produzzjoni u l-użu tal-fjuwil fossili 
solidi u l-ħtiġijiet ta' trasformazzjoni tal-
proċessi ta' produzzjoni ta' faċilitajiet 
industrijali bl-ogħla intensità ta' gassijiet 
serra. Il-gwida għall-investiment 
identifikata mill-Kummissjoni fl-
Anness D għar-Rapporti tal-Pajjiżi 2020 
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ma għandhiex tillimitax lill-Istati Membri 
fil-proposti tagħhom ta' żoni u prijoritajiet 
għall-appoġġ tal-JTF. L-awtoritajiet 
rilevanti u l-partijiet interessati tat-
territorji għandhom ikunu involuti b'mod 
attiv fil-fażijiet kollha tal-proċess: il-
preparazzjoni, l-għażla u l-
implimentazzjoni. 

__________________ __________________
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 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 60

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali u dak 
reġjonali lejn il-kisba tal-miri klimatiċi 
tal-UE għall-2030 u ta' ekonomija tal-UE 
newtrali għall-klima sal-2050, inklużi l-
azzjonjiet ta' tranżizzjoni diġà meħuda u 
skeda ta' żmien għall-passi ewlenin li jmiss 
ta' tranżizzjoni li jkunu konsistenti mal-
aktar verżjoni reċenti tal-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima ("NECP");

Emenda 61

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 

(b) ġustifikazzjoni għall-
identifikazzjoni tat-territorji bħala l-aktar 
milquta ħażin li jirrikjedu appoġġ 
finanzjarju addizzjonali biex jiksbu l-



PE650.713v02-00 40/48 AD\1208450MT.docx

MT

appoġġati mill-JTF, skont il-paragrafu 1; proċess ta' tranżizzjoni msemmi fil-punt (a) 
u li għandhom jiġu appoġġati mill-JTF, 
skont il-paragrafu 1;

Emenda 62

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, inklużi l-impatti soċjali, 
ekonomiċi, ambjentali u enerġetiċi tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima fil-livell tal-Unjoni sal-2050, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta' ħaddiema 
milquta u ta' impjiegi milquta u mitlufa, l-
impatt potenzjali fuq id-dħul tal-
amministrazzjonijiet lokali ta' livell 
NUTS 2 u NUTS 3, l-għadd ta' intrapriżi 
mħarbta, 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;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi, ambjentali u 
tas-sigurtà tal-enerġija tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-UE newtrali għall-klima sal-
2050 u biex jiġi evitat l-approfondiment 
tal-faqar enerġetiku;

Emenda 64
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 65

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-mekkaniżmi ta' 
governanza li jikkonsistu fl-arranġamenti 
ta' sħubija, il-miżuri ta' monitoraġġ u ta' 
evalwazzjoni ppjanati u l-korpi 
responsabbli fil-livell nazzjonali u dak 
reġjonali, inkluża l-possibbiltà ta' 
evalwazzjoni minn istituzzjonijiet u korpi 
mhux governattivi;

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) deskrizzjoni tal-proċess 
parteċipattiv imwettaq għall-elaborazzjoni 
tiegħu;

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tat-tip ta' 
operazzjonijiet previsti u l-kontribut 

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

kontribut mistenni tagħhom biex jittaffew 
l-impatti soċjali, ekonomiċi, tas-sigurtà 
tal-enerġija u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima;

Emenda 68

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 u sostenibbli lil 
intrapriżi li mhumiex SMEs, lista ta' dawn 
l-operazzjonijiet u intrapriżi u 
ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali 
appoġġ;

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru taħt il-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;
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Emenda 70

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, fondi u pilastri rilevanti 
oħra tal-Unjoni tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet identifikati tal-iżvilupp.

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) fejn jingħata appoġġ għall-
attivitajiet industrijali diġà koperti mill-
ETS, indikazzjoni li tali appoġġ ma 
jikkontribwixxix għaż-żieda fil-profitti 
derivati diġà min-negozjar tal-kwoti tal-
emissjonijiet.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. It-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom jinvolvu lis-sħab rilevanti 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid], kif ukoll 
rappreżentanti tal-industrija, is-settur tal-
enerġija, is-sħab soċjali, u kwalunkwe 
parti kkonċernata rilevanti oħra.

Emenda 73
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji 
territorjali msemmija fl-Artikolu [23] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid], l-NECPs u 
l-Istrateġija fit-Tul għall-2050, il-Ftehim 
ta' Pariġi u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, u, sa fejn ikun l-aktar 
possibbli, ma' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti u strateġiji u 
programmi rilevanti oħra, inkluż dwar l-
arja nadifa, l-azzar nadif, il-faqar 
enerġetiku u l-prosumaturi tal-enerġija.

Emenda 74

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta u d-deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-
proġetti u l-operazzjonijiet għandhom 
ikunu disponibbli pubblikament. It-
tħejjija u l-iżvilupp tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni għandhom ikunu soġġetti 
għal konsultazzjoni pubblika.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn prijorità JTF tappoġġa l-
attivitajiet imsemmija fil-punti (h), (i) jew 
(j) tal-Artikolu 4(2), id-data tal-indikaturi 
għall-parteċipanti għandha tiġi trażmessa 
biss meta tkun disponibbli d-data kollha 
dwar dak il-parteċipant, meħtieġa 

3. Fejn prijorità JTF tappoġġa l-
attivitajiet imsemmija fil-punti (h), (i) jew 
(j) tal-Artikolu 4(2), id-data tal-indikaturi 
għall-parteċipanti għandha tiġi trażmessa 
biss meta tkun disponibbli d-data kollha 
dwar dak il-parteċipant, meħtieġa 
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f'konformità mal-Anness III. f'konformità mal-Anness III, filwaqt li jiġu 
żgurati regoli rigorużi ta' protezzjoni tad-
data.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – parti introduttorja

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 tal-aktar 
territorji milquta b'mod negattiv fl-Istat 
Membru, inkluża t-tranżizzjoni storika

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Valutazzjoni tal-isfidi u l-
opportunitajiet tat-tranżizzjoni, għal kull 
wieħed mit-territorji identifikati

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt 3.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1 a. deskrizzjoni ta' kif ir-
rappreżentanti tal-komunità u l-atturi tas-
soċjetà ċivili jiġu kkonsultati u involuti 
fil-proċess ta' programmazzjoni, kemm 
qabel ma jiġu żviluppati d-dokumenti ta' 
programmazzjoni kif ukoll wara.
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