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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta li tiġi stabbilita faċilità ta' self għas-settur pubbliku prevista f'din 
il-proposta. Is-settur pubbliku għandu post partikolari fil-proċess li jmexxi t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima tal-Unjoni. Jeħtieġ li jiġi rikonoxxut li l-komponenti tiegħu 
bħall-investimenti soċjali, ir-rikultivazzjoni tal-artijiet u l-mitigazzjoni tal-faqar enerġetiku 
għandhom valur lil hinn mir-redditi finanzjarji fuq medda qasira ta' żmien u jeħtieġu 
trattament distint. Wieħed mir-rwoli ewlenin tas-settur pubbliku huwa li jintervjeni meta s-suq 
ikun qed ifalli. 

Jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li storikament huma dipendenti ħafna mill-
estrazzjoni tal-faħam. Ir-reġjuni tal-estrazzjoni tal-faħam għandhom komunitajiet b'saħħithom 
u interkonnessi b'mod robust. Il-faħam huwa mutur ekonomiku sinifikanti, li jipprovdi 
impjiegi lil madwar 230 000 persuna f'minjieri u impjanti tal-enerġija f'31 reġjun fi 11-il Stat 
Membru tal-UE. L-għeluq tal-minjieri jirrappreżenta kriżi sostanzjali għas-soċjetà. Minħabba 
l-motto rikorrenti ħafna li jgħid li "ħadd ma jitħalla jibqa' lura", ir-rapporteur temmen bis-sħiħ 
li ċ-ċittadini li jgħixu f'dawn iż-żoni jistħoqqilhom attenzjoni speċjali.

Fil-fehma tar-rapporteur, l-istrument tas-self għas-settur pubbliku għandu jkun flessibbli 
ħafna u jippermetti l-finanzjament ta' firxa wiesgħa ta' investimenti li jirrispondu għall-isfidi 
soċjali, ambjentali, ekonomiċi, u għas-sigurtà tal-enerġija. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
għandhom iqisu l-fatt li hemm punti tat-tluq differenti fil-proċess ta' trasformazzjoni ta' Stati 
Membri individwali u r-reġjuni tagħhom, u b'hekk jippermettu l-finanzjament ta' teknoloġiji 
ta' tranżizzjoni kosteffettivi. 

Ir-rapporteur ipproponiet diversi emendi importanti, li prinċipalment għandhom l-għan li 
jiċċaraw id-dispożizzjonijiet tat-test.

L-ewwel nett, ġiet iċċarata d-definizzjoni ta' benefiċjarju. It-terminu "entità legali tas-settur 
pubbliku" jirreferi kemm għal entità stabbilita bħala korp tal-liġi pubblika kif ukoll għal dawk 
stabbiliti bħala korpi tal-liġi privata li huma fdati b'missjoni ta' servizz pubbliku. Dan jidher li 
jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni l-intrapriżi li formalment mhumiex entitajiet tas-settur 
pubbliku li iżda madankollu jwettqu kompiti pubbliċi importanti bħall-immaniġġjar tal-iskart, 
ir-riċiklaġġ, it-tidwil tal-belt u l-bqija. Ir-rapporteur temmen li din l-esklużjoni mhijiex 
ġustifikata u timpedixxi t-twettiq ta' għadd ta' proġetti vitali ta' interess pubbliku, u ssuġġeriet 
bidla rispettiva. Filwaqt li jitqies li m'hemmx definizzjoni u fehim uniformi tal-kunċett ta' 
"missjoni ta' servizz pubbliku" bejn il-liġijiet nazzjonali, ġie ddikjarat b'mod ċar li l-fatt li 
tidħol f'PPP (Sħubija Pubblika-Privata) ma' korp pubbliku għandu jikkostitwixxi missjoni ta' 
servizz pubbliku. B'dan il-mod ġiet solvuta l-ambigwità dwar jekk l-entità privata għandhiex 
bżonn taqdi missjoni ta' servizz pubbliku b'mod ġenerali, jiġifieri qabel u barra l-PPP, jew 
jekk, b'kuntrast, il-fatt li wieħed jidħol f'PPP ma' korp pubbliku jikkostitwixxix il-missjoni ta' 
servizz pubbliku. 

It-tieni nett, ir-rapporteur saħqet fuq il-ħtieġa ta' firxa wiesgħa ta' investimenti li għandhom 
jiġu koperti fl-ambitu tal-Faċilità. Jeħtieġ li jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' żvilupp usa' li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni u li huma dettaljati fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta.  Sabiex jiġu promossi attivitajiet ekonomiċi ġodda li jitneħħew gradwalment 
minħabba politiki ambizzjużi dwar it-tibdil fil-klima tal-UE u biex tiġi msaħħa d-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji affettwati, il-Faċilità għandha tkopri firxa usa' ta' 
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investimenti meta mqabbla mal-ewwel pilastru. Il-firxa usa' ta' investimenti eliġibbli għandha 
tirrifletti l-partikolaritajiet tal-ħtiġijiet tar-reġjuni affettwati kif espress fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta tagħhom, eż. fit-trasport, l-immaniġġjar tal-iskart, it-tidwil 
pubbliku, it-tisħin distrettwali, id-distribuzzjoni u t-trażmissjoni tal-enerġija. Dan għandu 
jinkludi investimenti fil-gass naturali bħala faċilitatur tal-RES u mod effiċjenti u affordabbli 
ta' bdil tal-fjuwil minn sorsi b'emissjonijiet akbar li twassal għal soluzzjonijiet b'emissjonijiet 
baxxi għall-ekonomiji u tiżgura li l-ispejjeż tat-tranżizzjoni jinżammu taħt kontroll.  

It-tielet, ir-rapporteur temmen li l-partijiet terzi ma għandhomx jiddeċiedu dwar id-
direzzjonijiet tal-politiki tal-UE li jkun hemm qbil dwarhom fost l-Istati Membri kollha, u 
għalhekk id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandu jkollhom karattru li jieħu 
preċedenza fuq il-politiki ta' self tas-sħab finanzjarji, inkluż il-BEI. Fid-dawl tan-natura 
varjata tal-politiki ta' self tal-istituzzjonijiet finanzjarji, li ħafna drabi jeskludu tipi partikolari 
ta' investimenti, huwa għalhekk importanti li jiġi żgurat li l-Faċilità jkollha ftehimiet 
amministrattivi ma' sħab finanzjarji differenti, inklużi l-banek nazzjonali, sabiex tiġi 
ffinanzjata firxa settorjali wiesgħa ta' investimenti pubbliċi meħtieġa u previsti mill-Istati 
Membri fil-pjanijiet ta' tranżizzjonijiet territorjali ġusti. Katalgu miftuħ ta' sħab finanzjarji se 
jippermetti spettru usa' tal-użu tal-istrument fl-Istati Membri, u se jkun konsistenti mal-
politika tal-KE sal-ġurnata tal-lum, li jiftaħ il-possibbiltà li jiġu involuti l-banek ta' żvilupp 
nazzjonali fl-implimentazzjoni ta' strumenti finanzjarji ġestiti direttament mill-KE.

Ir-raba', ir-rapporteur hija tal-opinjoni li l-proġetti benefiċjarji għandhom ikunu eliġibbli li 
jirċievu appoġġ fl-ambitu ta' programmi oħra tal-Unjoni. It-tneħħija ta' din il-possibbiltà tista' 
twassal għal nuqqas ta' assorbiment mistenni f'reġjuni inqas żviluppati minħabba diffikultajiet 
fil-kofinanzjament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni adottat 
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew fil-11 ta' Diċembru 20199 , li 
fasslet il-pjan direzzjonali tagħha lejn 
politika ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa u li 
tistabbilixxi għanijiet ambizzjużi kontra t-
tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent. 
F'konformità mal-objettiv li tinkiseb in-
newtralità klimatika fl-Unjoni sal-2050 
b'mod effettiv u ġust, il-Patt Ekoloġiku 

(1) Il-Kummissjoni adottat 
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew fil-11 ta' Diċembru 20199, li 
fasslet il-pjan direzzjonali tagħha lejn 
politika ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa u li 
tistabbilixxi għanijiet ambizzjużi kontra t-
tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent. 
F'konformità mal-objettivi li jinkisbu l-
miri tal-Unjoni għall-2030 għall-klima u 
l-enerġija u n-newtralità klimatika sal-
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Ewropew ippropona Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta, biex jipprovdi mezzi 
biex tiġi affaċċjata l-isfida klimatika 
filwaqt li ħadd ma jitħalla lura. Dawk ir-
reġjuni u n-nies l-iktar vulnerabbli huma 
dawk li l-iktar jiġu esposti għall-effetti 
negattivi tat-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali. Fl-istess ħin, il-
ġestjoni tat-tranżizzjoni se twassal għal 
bidliet strutturali sinifikanti.

2050 b'mod effettiv, ġust u solidari u 
filwaqt li jitqies il-qafas globali stabbilit 
mill-Ftehim ta' Pariġi, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew ħabbar Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta biex jipprovdi mezzi 
biex tiġi affrontata l-isfida tat-tranżizzjoni 
filwaqt li ħadd ma jitħalla lura. Dawk ir-
reġjuni u n-nies l-iktar vulnerabbli huma 
dawk li l-iktar jiġu esposti għall-effetti 
negattivi tat-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali. Fl-istess ħin, il-
ġestjoni tat-tranżizzjoni se twassal għal 
bidliet strutturali sinifikanti.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-kisba tal-objettivi klimatiċi tal-
Unjoni tirrikjedi li jiġu indirizzati mhux 
biss il-problema tat-tranżizzjoni b'veloċità 
varjabbli fl-Unjoni fir-rigward tal-azzjoni 
klimatika, iżda anke r-riskju tad-differenzi 
soċjoekonomiċi dejjem akbar bejn ir-
reġjuni u l-iskuntentizza ta' gruppi soċjali 
potenzjalment affettwati ħażin. Huwa tal-
akbar importanza li l-isforzi jiġu 
kkonċentrati fuq it-trasformazzjoni 
ekonomika u r-rivitalizzazzjoni tat-
territorji kkonċernati, pereżempju r-
reġjuni tal-estrazzjoni tal-faħam, aktar 
milli wieħed jiddependi fuq il-mobilità tal-
ħaddiema u joħloq ir-riskju ta' 
depopolazzjoni u staġnar ta' reġjuni sħaħ. 
Sabiex tinżamm koerenza bejn l-objettivi 
tat-tranżizzjoni u l-prijoritajiet u l-
għanijiet tal-Unjoni bħal li tingħata 
spinta lill-impjiegi, jitnaqqsu l-faqar u l-
inugwaljanzi, jenħtieġ li jingħata appoġġ 
effettiv sabiex l-ekonomiji lokali jiġu 
ddiversifikati permezz ta' investimenti sodi 
u jinħolqu impjiegi sostenibbli biex jiġi 
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żgurat li l-ħaddiema impjegati fis-setturi 
milquta mit-tranżizzjoni jerġgħu jiġu 
assorbiti fis-suq tax-xogħol lokali. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni fl-14 ta' Jannar 
2020 adottat Komunikazzjoni dwar il-Pjan 
ta' Investiment għall-Ewropa Sostenibbli 10 
, li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta li jiffoka fuq dawk ir-
reġjuni u s-setturi li huma l-aktar milquta 
mit-tranżizzjoni minħabba li jiddependu 
fuq il-fjuwils fossili, inklużi l-faħam, il-pit 
u x-shale bituminuż jew il-proċessi 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra u li għandhom anqas 
kapaċità li jindirizzaw l-isfidi tat-
tranżizzjoni. Il-Mekkaniżmu ta' 
Tranżizzjoni Ġusta jikkonsisti fi tliet 
pilastri: Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 
implimentat taħt ġestjoni kondiviża, skema 
ddedikata ta' tranżizzjoni ġusta taħt 
InvestEU, u faċilità ta' self għas-settur 
pubbliku biex jiġu mmobilizzati 
investimenti addizzjonali għar-reġjuni 
kkonċernati.

(2) Il-Kummissjoni fl-
14 ta' Jannar 2020 adottat Komunikazzjoni 
dwar il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa 
Sostenibbli10, li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu 
ta' Tranżizzjoni Ġusta li jiffoka fuq dawk 
ir-reġjuni, il-komunitajiet u s-setturi li 
huma l-aktar milquta mit-tranżizzjoni 
minħabba li jiddependu fuq il-fjuwils 
fossili, inklużi l-faħam, il-pit u x-shale 
bituminuż jew il-proċessi industrijali 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, u 
minħabba l-istruttura tal-impjieg 
tagħhom u li għandhom anqas kapaċità li 
jiffinanzjaw l-investimenti meħtieġa. Il-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
jikkonsisti fi tliet pilastri: Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat taħt 
ġestjoni kondiviża, skema ddedikata ta' 
tranżizzjoni ġusta taħt InvestEU, u faċilità 
ta' self għas-settur pubbliku biex jiġu 
mmobilizzati investimenti addizzjonali 
għar-reġjuni kkonċernati.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-settur pubbliku għandu post 
partikolari fil-proċess li jmexxi t-
tranżizzjoni lejn ekonomija tal-Unjoni 
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newtrali għall-klima. Jeħtieġ li jiġi 
rikonoxxut li l-komponenti ta' ekonomija 
newtrali għall-klima, bħal sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli u żviluppi usa' 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, 
l-innovazzjoni transsettorjali u l-
investimenti soċjali għandhom valur lil 
hinn mir-redditi finanzjarji għal żmien 
qasir u jeħtieġu trattament distint. Wieħed 
mir-rwoli ewlenin tas-settur pubbliku 
huwa li jintervjeni meta s-suq ikun qed 
ifalli.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għandha tiġi pprovduta faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-“Faċilità”). 
Dan jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, li 
jappoġġja l-entitajiet tas-settur pubbliku fl-
investimenti tagħhom. Investimenti bħal 
dawn għandhom jilħqu l-ħtiġijiet ta' 
żvilupp li jirriżultaw minn sfidi ta' 
tranżizzjoni deskritti fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta kif adottati 
mill-Kummissjoni. L-attivitajiet previsti 
għal appoġġ għandhom ikunu konsistenti 
ma' dawk appoġġati skont iż-żewġ pilastri 
l-oħra tal-Mekkaniżmu ta' Transizzjoni 
Ġusta.

(4) Jenħtieġ li tiġi pprovduta faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità"). 
Dan jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, li 
jappoġġa l-entitajiet tas-settur pubbliku fl-
investimenti tagħhom. Investimenti bħal 
dawn jenħtieġ li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' 
żvilupp li jirriżultaw minn sfidi ta' 
tranżizzjoni deskritti fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta kif approvati 
mill-Kummissjoni. L-attivitajiet previsti 
għal appoġġ jenħtieġ li jkunu konsistenti 
ma' dawk appoġġati skont iż-żewġ pilastri 
l-oħra tal-Mekkaniżmu ta' Transizzjoni 
Ġusta.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, jenħtieġ li l-Faċilità tkopri 
firxa usa' ta' investimenti meta mqabbla 
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kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. L-
investimenti appoġġati jistgħu jkopru 
infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, 
netwerks ta' tisħin distrettwali, mobilità 
ekoloġika, ġestjoni ta' skart intelliġenti, 
enerġija nadifa u miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika li jinkludu r-rinovazzjoni u l-
konverżjonijiet ta' bini, appoġġ għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, 
restawr u dekontaminazzjoni tal-art kif 
ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ u 
akkomodazzjoni soċjali. L-iżviluppi fl-
infrastruttura jistgħu jinkludu wkoll 
soluzzjonijiet li jwasslu għal reżiljenza 
imsaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. L-
approċċ ta' investiment komprensiv 
għandu jkun preferut b'mod partikolari 
għal territorji bi bżonnijiet importanti ta' 
tranżizzjoni. L-investimenti f'setturi oħra 
jistgħu jiġu appoġġati wkoll jekk ikunu 
konsistenti mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta. Billi tappoġġa 
investimenti li ma jiġġenerawx biżżejjed 
dħul, il-Faċilità għandha l-għan li tipprovdi 
lill-entitajiet tas-settur pubbliku riżorsi 
addizzjonali meħtieġa biex jindirizzaw l-
isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali li 
jirriżultaw mill-aġġustament għat-
tranżizzjoni klimatika. Biex jiġu 
identifikati investimenti b'impatt 
ambjentali pożittiv għoli eliġibbli taħt il-
Faċilità, tista' tintuża t-tassonomija tal-UE 
dwar attivitajiet ekonomiċi ambjentalment 
sostenibbli.

mal-ewwel pilastru bil-kundizzjoni li 
jikkontribwixxu biex jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet tal-iżvilupp soċjali, ekonomiku, 
tax-xogħol, tas-sigurtà tal-enerġija jew 
ambjentali fit-tranżizzjoni lejn il-miri tal-
Unjoni għall-2030 għall-klima u l-
enerġija u ekonomija newtrali għall-klima 
sal-2050, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. Din it-
tranżizzjoni għandha l-għan li tissepara 
mill-konsum tar-riżorsi u telimina l-
emissjonijiet netti ta' gassijiet serra kif 
ukoll impatti negattivi oħra fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent relatati, fost l-
oħrajn, mad-deterjorament tal-
bijodiversità u l-ekosistemi, il-konsum 
żejjed ta' riżorsi jew it-tniġġis kimiku. Il-
mekkaniżmu ta' appoġġ jenħtieġ li jevita 
li jkompli jżid id-differenzi ekonomiċi bejn 
ir-reġjuni tal-Unjoni u jenħtieġ li jiffoka 
fuq it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali fost iċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. L-investimenti 
appoġġati jistgħu jkopru infrastruttura tal-
enerġija u tat-trasport, sistemi ta' tisħin 
distrettwali, mobilità ekoloġika u 
sostenibbli, ġestjoni ta' skart intelliġenti, 
enerġija nadifa u b'livell baxx ta' karbonju 
u miżuri ta' effiċjenza enerġetika li 
jinkludu r-rinnovazzjonijiet u l-
konverżjonijiet ta' bini, investimenti fir-
riċerka u attivitajiet ta' innovazzjoni, 
appoġġ għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari, infrastruttura ambjentali 
urbana, protezzjoni tal-wirt kulturali u 
storiku kif ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ u 
akkomodazzjoni soċjali. L-iżviluppi fl-
infrastruttura jistgħu jinkludu wkoll 
soluzzjonijiet li jwasslu għal reżiljenza 
msaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. L-
investimenti jistgħu jkopru wkoll ir-
restawr tal-art u d-dekontaminazzjoni 
sakemm ma jaqgħux taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tar-responsabbiltajiet għad-
danni ambjentali skont il-prinċipju ta' 
min iniġġes iħallas imsemmi fl-
Artikolu 191 tat-TFUE. L-approċċ ta' 
investiment komprensiv jenħtieġ li jkun 
preferut b'mod partikolari għal territorji bi 
bżonnijiet importanti ta' tranżizzjoni. L-
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investimenti f'setturi oħra jistgħu jiġu 
appoġġati wkoll jekk ikunu konsistenti 
mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali 
ġusta. Billi tappoġġa investimenti li ma 
jiġġenerawx biżżejjed dħul, il-Faċilità 
għandha l-għan li tipprovdi lis-settur 
pubbliku riżorsi addizzjonali meħtieġa biex 
jindirizzaw l-isfidi soċjali, ekonomiċi, 
ambjentali u tal-enerġija li jirriżultaw 
mill-aġġustament għat-tranżizzjoni 
klimatika kif ukoll biex jipprovdu 
opportunitajiet ta' xogħol fit-tul għal 
ħaddiema milquta mir-ristrutturar 
ekonomiku. Biex jiġu identifikati 
investimenti b'impatt ambjentali pożittiv 
għoli eliġibbli taħt il-Faċilità, tista' tintuża 
t-tassonomija tal-UE dwar attivitajiet 
ekonomiċi ambjentalment sostenibbli.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-proġetti li jinvolvu l-gass 
naturali jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-
appoġġ dment li tali investiment jintuża 
bħala teknoloġija intermedjarja li 
tissostitwixxi l-faħam, il-linjite, il-pit, ix-
shale bituminuż, sakemm teknoloġiji oħra 
b'emissjonijiet żero u innovattivi jintużaw 
bis-sħiħ sa livell li jkun biżżejjed biex 
jiżgura l-kontinwità tal-provvista u s-
sigurtà tal-enerġija, u l-affordabbiltà tal-
enerġija, juru li jwasslu għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra u jippermettu użu ulterjuri ta' gass 
rinnovabbli. Tali investiment jenħtieġ li 
jkun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
stabbiliti skont l-Artikolu 7 [ir-
Regolament dwar il-JTF] u juri l-
konsistenza mal-objettiv tal-Unjoni ta' 
newtralità klimatika sal-2050.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Sabiex jiġu evitati assi mhux 
rekuperabbli u jiġi żgurat li l-
finanzjament pubbliku jintuża bl-aktar 
mod kosteffettiv, jenħtieġ li l-proġetti tal-
benefiċjarji jkollhom effett ekoloġiku u 
sostenibbli fit-tul u jikkontribwixxu għall-
kisba tan-newtralità klimatika sal-2050.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) It-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika tippreżenta wkoll 
opportunitajiet ekonomiċi ġodda. It-
tranżizzjoni għal ekonomija msejsa fuq l-
enerġija rinnovabbli għandha potenzjal 
sinifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi li, 
jekk tiġi sfruttata kif xieraq, tista' 
eventwalment twassal għal livelli għolja 
ta' impjiegi fit-territorji li bħalissa 
jiddependu mill-fjuwils fossili. Il-bidla 
għall-enerġija rinnovabbli tista' 
tippermetti lill-komunitajiet lokali jsiru 
parteċipanti attivi u sidien tat-tranżizzjoni 
enerġetika u jimxu minn mudell 
b'industrija waħda għal wieħed b'ħafna 
industriji. B'mod partikolari, ir-
rikonverżjoni ta' dawk li kienu siti tal-
minjieri għall-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-ħżin, u l-kostruzzjoni ta' 
infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli 
f'siti bħal dawn jew f'żoni ġirien jistgħu 
jipprovdu impjiegi ekoloġiċi għall-
komunitajiet. Barra minn hekk, tali 
rikonverżjoni tista' tikkontribwixxi għal 
reżiljenza u sigurtà tal-enerġija, abbażi ta' 
mudell ta' sistema tal-enerġija 
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deċentralizzata.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) L-investimenti appoġġati li jkopru 
b'mod partikolari l-effiċjenza enerġetika, 
l-immaniġġjar tal-iskart f'konformità 
mal-ġerarkija tal-ilma u l-immaniġġjar 
tal-ilma mormi, jistgħu jiġu implimentati 
b'suċċess permezz ta' Sħubijiet Pubbliċi 
Privati (PPPs). Għalhekk il-Faċilità 
jenħtieġ li tkopri l-PPPs. Entità privata li 
tkun daħlet f'PPP fit-tul ma' korp 
pubbliku sabiex timplimenta proġett li 
jissodisfa l-kriterji stabbiliti minn dan ir-
Regolament, jenħtieġ li tkun benefiċjarju 
eliġibbli tal-Faċilità, kemm jekk tagħmel 
parti mis-settur pubbliku u kemm jekk le. 
Il-fatt li tidħol f'PPP flimkien ma' korp 
pubbliku jenħtieġ li jikkostitwixxi 
missjoni ta' servizz pubbliku.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) F'każ li d-domanda taqbeż ir-
riżorsi ta' finanzjament allokati 
nazzjonalment, il-kundizzjonijiet tal-
eliġibbiltà u l-kriterji tal-għoti speċifiċi 
għandhom jiġu stabbiliti fil-programm ta' 
ħidma u fis-sejħa għall-proposti. Dawk il-
kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà u l-kriterji tal-
għoti għandhom iqisu l-kapaċità tal-
proġett li jissodisfa l-objettivi u l-ħtiġijiet 
tal-iżvilupp deskritti fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta, l-objettiv 
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proġett. L-Appoġġ tal-Unjoni stabbilit 
minn dan ir-Regolament għandu għalhekk 
ikun disponibbli biss lill-Istati Membri 
b'mill-inqas pjan wieħed ta' tranżizzjoni 
ġusta adottat. Il-programm ta' ħidma u s-
sejħiet għal proposti se jqisu wkoll il-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali 
ippreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

ġenerali tal-promozzjoni tal-konverġenza 
reġjonali u territorjali kif ukoll l-impatt 
globali fuq is-suq tax-xogħol reġjonali u 
s-sinifikat tal-komponent tal-għotja għall-
vijabbiltà tal-proġett. L-Appoġġ tal-Unjoni 
stabbilit minn dan ir-Regolament għandu 
għalhekk ikun disponibbli biss lill-Istati 
Membri b'mill-inqas pjan wieħed ta' 
tranżizzjoni ġusta adottat. Il-programm ta' 
ħidma u s-sejħiet għal proposti se jqisu 
wkoll il-pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali 
ippreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Minħabba l-livell relattivament 
baxx ta' komponent tal-għotja, għadd ta' 
proġetti jista' jkollhom fluss insuffiċjenti 
ta' dħul proprju sabiex ikunu appoġġati 
biss mill-Faċilità. Dan jista' jwassal għal 
nuqqas mistenni ta' assorbiment f'reġjuni 
inqas żviluppati fejn settur pubbliku 
b'introjtu aktar baxx jista' jesperjenza 
diffikultajiet fil-kofinanzjament. 
Għalhekk, il-proġetti eliġibbli jistgħu 
jikkombinaw l-appoġġ fl-ambitu ta' 
programmi oħra tal-Unjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-ingranaġġ tal-investiment 
pubbliku fit-territorji, l-aktar milquta mit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika 

(22) L-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-ingranaġġ tal-investiment 
pubbliku fit-territorji l-aktar milquta mit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika 
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billi jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-iżvilupp 
korrispondenti, ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom. 
Ir-raġunijiet ewlenin f'dan ir-rigward huma 
d-diffikultajiet biex l-entitajiet pubbliċi 
jappoġġaw l-investimenti, li ma 
jiġġenerawx biżżejjed flussi ta' dħul 
proprju u jibbenefikaw mit-territorji l-
aktar milquta mit-tranżizzjoni klimatika, 
mingħajr l-appoġġ tal-UE u l-ħtieġa għal 
qafas ta' implimentazzjoni koerenti taħt 
ġestjoni diretta. 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 jintlaħaq 
dan l-għan,

billi jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-iżvilupp 
korrispondenti, ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom. 
Ir-raġunijiet ewlenin f'dan ir-rigward huma 
d-diffikultajiet biex l-entitajiet pubbliċi 
jappoġġaw l-investimenti li jibbenefikaw 
minnhom it-territorji li huma l-aktar 
affettwati ħażin mit-tranżizzjoni klimatika 
u enerġetika iżda ma jiġġenerawx 
biżżejjed flussi ta' dħul proprju u ma 
jkunux iffinanzjati mill-promotur tal-
proġett fl-istess perjodu ta' żmien jew sal-
istess punt mingħajr l-element ta' appoġġ 
fil-forma ta' għotjiet mill-baġit tal-Unjoni 
u l-ħtieġa għal qafas ta' implimentazzjoni 
koerenti taħt ġestjoni diretta. 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 
jintlaħaq dan l-għan,

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 15

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

2. “benefiċjarju” tfisser entità legali 
tas-settur pubbliku stabbilita fi Stat 
Membru bħala korp tal-liġi pubblika, jew 
bħala korp irregolat mil-liġi privata 
inkarigati b'missjoni tas-servizz pubbliku, 
li miegħu jkun ġie ffirmat ftehim ta' għotja 
permezz tal-Faċilità;

2. "benefiċjarju" tfisser entità legali 
stabbilita fi Stat Membru bħala korp tal-liġi 
pubblika, jew bħala korp irregolat mil-liġi 
privata inkarigati bl-implimentazzjoni ta' 
sħubija pubblika-privata (PPP) jew ma' 
missjoni oħra ta' servizz pubbliku, li 
miegħu jkun ġie ffirmat ftehim ta' għotja 
permezz tal-Faċilità;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. “sħab finanzjarji” tfisser il-BEI, 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħra, banek promozzjonali nazzjonali u 
istituzzjonijiet finanzjarji li magħhom il-
Kummissjoni tiffirma ftehim 
amministrattiv biex tikkoopera permezz 
tal-Faċilità;

3. "sħab finanzjarji" tfisser il-BEI, 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħra, banek promozzjonali nazzjonali u 
reġjonali u istituzzjonijiet finanzjarji li 
magħhom il-Kummissjoni tiffirma ftehim 
amministrattiv biex tikkoopera permezz 
tal-Faċilità;

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "addizzjonalità" tfisser l-appoġġ 
għal proġetti li ma jiġġenerawx biżżejjed 
flussi ta' dħul proprju u li ma jkunux 
iffinanzjati mingħajr l-element ta' appoġġ 
fil-forma ta' għotjiet mill-baġit tal-Unjoni 
u li jikkontribwixxu għall-objettivi 
ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità huwa 
li tindirizza l-isfidi soċjoekonomiċi serji u 
l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni lejn il-mira tal-Unjoni 
għall-2030 għall-klima u l-enerġija u l-
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi u billi twieġeb għall-ħtieġa li 
tissaħħaħ il-kompetittività, għall-
benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni 
identifikati fil-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta mħejjijin mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 
[ir-Regolament dwar il-JTF].

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Faċilità għandu jkollha l-objettiv 
speċifiku li żżid l-investimenti tas-settur 
pubbliku, li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-
iżvilupp għar-reġjuni identifikati fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
billi tiffaċilita l-finanzjament ta' proġetti li 
ma jiġġenerawx biżzżejjed fluss ta' dħul 
proprju u li ma jiġux iffinanzjati mingħajr 
l-element ta' appoġġ finanzjarju mill-baġit 
tal-Unjoni.

2. Il-Faċilità għandu jkollha l-objettiv 
speċifiku li żżid l-investimenti tas-settur 
pubbliku, li jappoġġaw azzjonijiet u 
soluzzjonijiet għal tranżizzjoni tal-
enerġija ġusta, effiċjenti u affordabbli u 
jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-iżvilupp għar-
reġjuni identifikati fil-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta, billi tiffaċilita l-
finanzjament ta' proġetti li huma konformi 
mal-miri klimatiċi tal-Unjoni, jipprovdu 
impjieg sostenibbli fit-tul, iżda li ma 
jiġġenerawx biżżejjed fluss ta' dħul proprju 
u ma jiġux iffinanzjati mingħajr l-element 
ta' appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-Unjoni.

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fit-twettiq tal-objettiv speċifiku 
msemmi fil-paragrafu 2, dan ir-Regolament 
għandu wkoll l-għan li jipprovdi appoġġ 
konsultattiv għat-tħejjija, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' proġetti eliġibbli meta 
meħtieġ. Dan l-appoġġ konsultattiv għandu 
jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-metodi ta' 
implimentazzjoni għaċ-Ċentru ta' 
Konsulenza ta' InvestEU stabbilit bl-
Artikolu [20] tar-Regolament [ir-
Regolament dwar InvestEU].

3. Fit-twettiq tal-objettiv speċifiku 
msemmi fil-paragrafu 2, dan ir-Regolament 
għandu wkoll l-għan li jipprovdi appoġġ 
konsultattiv għall-valutazzjoni tal-
eliġibbiltà, it-tħejjija, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' proġetti eliġibbli meta 
meħtieġ. Dan l-appoġġ konsultattiv għandu 
jiġi pprovdut skont ir-regoli u l-metodi ta' 
implimentazzjoni għaċ-Ċentru ta' 
Konsulenza ta' InvestEU stabbilit bl-
Artikolu [20] tar-Regolament [ir-
Regolament dwar InvestEU].

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-proġetti jkollhom impatt li jista' 
jitkejjel meta jindirizzaw l-isfidi soċjali, 
ekonomiċi, tax-xogħol, tas-sigurtà tal-
enerġija jew ambjentali serji li jirriżultaw 
mill-miri tal-Unjoni għall-2030 għall-
klima u l-enerġija u mill-proċess ta' 
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050 u jkunu ta' benefiċċju għat-
territorji identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġetti ma jirċievu l-ebda 
appoġġ taħt l-ebda programm ieħor tal-

imħassar
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Unjoni;

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti li jinvolvu l-gass naturali 
għandhom jitqiesu eliġibbli, dment li tali 
investimenti jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta stabbiliti skont l-
Artikolu 7 [ir-Regolament dwar il-JTF] u 
fiċ-ċirkostanzi debitament ġustifikati li 
ġejjin:
(a) l-investimenti jkunu qed isiru 
f'territorji li jkunu qed jiffaċċjaw sfidi ta' 
tranżizzjoni tal-enerġija partikolarment 
serji minħabba d-dipendenza kbira 
tagħhom fuq fjuwils fossili solidi, bħal 
dawk ir-reġjuni b'sehem għoli ta' sistemi 
ta' tisħin distrettwali bbażati fuq il-fjuwils 
fossili solidi;
(b) 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 
tal-faħam, il-linjite, il-pit jew ix-shale 
bituminuż;
(c) l-investimenti jkunu 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-
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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 
kompatibbli u f'sinerġija ma' użu futur ta' 
sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 197 
tar-Regolament Finanzjarju, l-entitajiet 
legali tas-settur pubbliku biss li huma 
stabbiliti fi Stat Membru bħala korp 
irregolat bil-liġi pubblika, jew bħala korp 
irregolat mil-liġi privata inkarigat 
b'missjoni ta' servizz pubbliku, huma 
eliġibbli biex japplikaw bħala benefiċjarji 
potenzjali skont dan ir-Regolament.

Minkejja l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 197 
tar-Regolament Finanzjarju, l-entitajiet 
legali biss li huma stabbiliti fi Stat Membru 
bħala korp irregolat bil-liġi pubblika, jew 
bħala korp irregolat mil-liġi privata 
inkarigat bl-implimentazzjoni ta' PPP jew 
b'servizz pubbliku ieħor, huma eliġibbli 
biex japplikaw bħala benefiċjarji potenzjali 
skont dan ir-Regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont tal-għotja ma għandux 
jaqbeż il-15 % tal-ammont tas-self 
ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju permezz 
ta' din il-Faċilità. Għal proġetti li jinsabu 
f'territorji f'reġjuni ta' livell NUTS 2 bi 
PDG per capita li ma jaqbiżx il-75 % tal-
medja tal-PDG tal-UE-27, kif imsemmi fl-
Artikolu [102 (2)] tar-Regolament [is-CPR 
il-ġdid], l-ammont tal-għotja ma għandux 
jaqbeż l-20 % tal-ammont tas-self 
ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju.

2. L-ammont tal-għotja ma għandux 
jaqbeż il-15 % tal-ammont tas-self 
ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju permezz 
ta' din il-Faċilità. Għal proġetti li jinsabu 
f'territorji f'reġjuni ta' livell NUTS 2 
b'PDG per capita li ma jaqbiżx il-75 % tal-
medja tal-PDG tal-UE-27, kif imsemmi fl-
Artikolu [102(2)] tar-Regolament [is-CPR 
il-ġdid], l-ammont tal-għotja ma għandux 
jaqbeż il-25 % tal-ammont tas-self 
ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju. Għal 
proġetti li jinsabu f'territorji f'reġjuni ta' 
livell NUTS 2 b'PDG per capita ta' bejn 
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75 % u 100 % tal-PDG medju tal-UE-27 
kif imsemmi fl-Artikolu [102(2)] tar-
Regolament [is-CPR il-ġdid], li fil-perjodu 
ta' programmazzjoni 2014-2020 kienu 
kklassifikati bħala reġjuni inqas 
żviluppati, l-ammont tal-għotja ma 
għandux jaqbeż il-25 % tal-ammont tas-
self ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-raġunijiet speċifikati fl-
Artikolu 131(4) tar-Regolament 
Finanzjarju u wara li jiġi kkonsultat is-
sieħeb finanzjarju, l-ammont tal-għotja 
jista' jitnaqqas jew il-ftehim ta' għotja jista' 
jiġi tterminat, jekk fi żmien sentejn mid-
data tal-iffirmar tal-ftehim ta' għotja, ma 
jkunx ġie ffirmat il-kuntratt għall-provvisti, 
x-xogħlijiet jew is-servizzi l-aktar 
ekonomikament sinifikanti, f'każijiet fejn 
il-konklużjoni ta' dan il-kuntratt tkun 
prevista skont il-ftehim ta' għotja.

1. Minbarra r-raġunijiet speċifikati fl-
Artikolu 131(4) tar-Regolament 
Finanzjarju u wara li jiġi kkonsultat is-
sieħeb finanzjarju, l-ammont tal-għotja 
jista' jitnaqqas jew il-ftehim ta' għotja jista' 
jiġi tterminat, jekk fi żmien tliet snin mid-
data tal-iffirmar tal-ftehim ta' għotja, ma 
jkunx ġie ffirmat il-kuntratt għall-provvisti, 
ix-xogħlijiet jew is-servizzi l-aktar 
ekonomikament sinifikanti, f'każijiet fejn 
il-konklużjoni ta' dan il-kuntratt tkun 
prevista skont il-ftehim ta' għotja.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Għażla ta' sħab finanzjarji minbarra l-

BEI
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-għażla 
ta' sħab finanzjarji minbarra l-BEI. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
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Nru 182/2011.
Is-sħab finanzjarji minbarra l-BEI li 
jkunu għaddew b'suċċess mill-proċedura 
tal-valutazzjoni tal-pilastru stabbilita fl-
Artikolu 154 tar-Regolament Finanzjarju 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jimplimentaw il-Faċilità.
Il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà għall-
għażla tas-sħab finanzjarji minbarra l-
BEI għandhom jirriflettu l-objettivi tal-
Faċilità. B'mod partikolari, meta 
jintgħażlu s-sħab finanzjarji, il-
Kummissjoni għandha tqis il-kapaċità 
finanzjarja tagħhom li:
(a) jimmassimizzaw l-impatt tal-
komponent tal-għotja tal-Unjoni permezz 
tar-riżorsi proprji;
(b)  jiżguraw diversifikazzjoni ġeografika 
xierqa tal-Faċilità u jippermettu l-
finanzjament ta' proġetti iżgħar;
(c) jiżguraw it-trasparenza u l-aċċess 
pubbliku għall-informazzjoni rigward kull 
proġett;
(d)  jiżguraw li l-proġetti magħżula għall-
appoġġ permezz tal-Faċilità jkunu 
konsistenti mal-objettivi tal-Faċilità u 
mal-miri tal-Unjoni għall-2030 għall-
klima u l-enerġija u għal ekonomija 
newtrali għall-klima sal-2050;
(e)  jintegraw l-analiżi tal-fatturi 
ambjentali, klimatiċi, soċjali u ta' 
governanza fl-għażla u l-evalwazzjoni tal-
proġetti.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati tal-għażla.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s- 3. Fejn l-evalwazzjoni interim 
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setgħa tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 17 biex temenda l-Anness II 
billi tbiddel l-indikaturi msemmijin fil-
paragrafu 1.

imsemmija fl-Artikolu 15(2) tikkonstata li 
l-indikaturi fl-Anness II ma jippermettux 
valutazzjoni xierqa tal-Faċilità, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 17 biex temenda l-Anness II billi 
tbiddel l-indikaturi msemmijin fil-
paragrafu 1.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
It-trasparenza

1. Il-benefiċjarji għandhom, għall-
benefiċċju tal-pubbliku ġenerali u ta' użu 
mill-ġdid wiesa' ta' informazzjoni tas-
settur pubbliku u ffinanzjata minn fondi 
pubbliċi madwar l-Unjoni, jiżguraw it-
trasparenza fir-rigward tal-azzjonijiet fl-
ambitu ta' dan l-istrument. Għandhom 
jippubblikaw online f'formati miftuħa u li 
jinqraw minn magna, kif stabbilit fl-
Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2019/1024 
(KE) tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, informazzjoni rilevanti dwar 
proġetti ffinanzjati, bħal deskrizzjoni tal-
proġett, valutazzjoni tal-impatt, 
evalwazzjoni u rapporti tal-awditjar.
2. Is-sħab finanzjarji għandhom 
jiżvelaw l-informazzjoni kollha rilevanti 
dwar kull proġett iffinanzjat u jagħmlu 
dik l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku fuq is-sit web tagħhom, 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli dwar 
il-kunfidenzjalità u s-segretezza 
professjonali.
3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
pubblikazzjoni tal-informazzjoni dwar il-
benefiċjarji skont l-Artikolu 38 tar-



PE655.710v02-00 22/25 AD\1212698MT.docx

MT

Regolament Finanzjarju.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-evalwazzjoni interim tal-Faċilità 
għandha titwettaq sat-30 ta' Ġunju 2025 
meta jkun mistenni li jkun hemm biżżejjed 
informazzjoni disponibbli dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità. L-
evalwazzjoni għandha turi b'mod 
partikolari kif l-appoġġ tal-Unjoni 
pprovdut permezz tal-Faċilità jkun 
ikkontribwixxa biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet tat-territorji li jimplimentaw il-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta. 
Għandha tanalizza wkoll kif l-appoġġ tal-
Unjoni pprovdut fl-ambitu tal-Faċilità 
kkontribwixxa sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika ta' sostenibbiltà tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-miri tal-Unjoni għall-
2030 għall-klima u l-enerġija u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima fl-Unjoni sal-2050.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Numru ta' impjiegi salvati

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Numru ta' impjiegi maħluqa

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7c. L-impatt fuq il-PDG tat-territorju 
appoġġat
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