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Emenda 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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 
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.

(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 
Ewropew ippropona Mekkaniżmu għal 
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. Jenħtieġ li jiġi 
ddedikat appoġġ effettiv lejn il-provvista 
ta' impjiegi sostenibbli għal dawk l-aktar 
li ġew affettwati mit-tranżizzjoni.

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

Or. en

Emenda 23
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1
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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 
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.

(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-impenn lejn il-Ftehim 
ta' Pariġi u l-objettiv li tinkiseb il-mira tal-
UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-
2030 u għan-newtralità klimatika fl-Unjoni 
sal-2040 b'mod effettiv u ġust, il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew ippropona 
Mekkaniżmu għal 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.

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

Or. en

Emenda 24
Paolo Borchia

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 

(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 ta' sfida biex 
timplimenta t-tranżizzjoni enerġetika. Il-
Patt Ekoloġiku Ewropew ippropona 
Mekkaniżmu ta' Tranżazzjoni Ġusta biex 
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b'mod effettiv u ġust, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew ippropona Mekkaniżmu ta' 
Tranżazzjoni 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.

jiżgura li l-ekonomiji lokali tat-territorji l-
aktar milquta minn dawn il-bidliet 
strutturali jiġu ddiversifikati fil-pront 
permezz ta' investimenti sodi, u biex jiġi 
żgurat li l-ħaddiema kollha attwalment 
impjegati f'setturi affettwati mit-
tranżizzjoni jiġu mħarrġa mill-ġdid kif 
suppost u jerġgħu jiġu assorbiti mill-ġdid 
fis-suq tax-xogħol lokali.

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

Or. en

Emenda 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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 
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.

(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 jinkisbu l-miri 
tal-Unjoni għall-klima u l-enerġija għall-
2030 u n-newtralità klimatika fl-Unjoni 
sal-2050 b'mod effettiv u ġust, il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew ippropona 
Mekkaniżmu għal 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 
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bidliet strutturali sinifikanti.

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

Or. en

Emenda 26
Paolo Borchia

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 Sostenibbli10, 
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 għal 
Tranżizzjoni Ġusta li jiffoka fuq dawk is-
setturi li huma l-aktar milquta mit-
tranżizzjoni enerġetika 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 għal 
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.

Or. en

Emenda 27
Paolo Borchia
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proposta għall-istabbiliment tal-
Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta ġiet adottata 
mill-Kummissjoni fl-14 ta' Jannar 202011 . 
Għall-ipprogrammar aħjar u l-
implimentazzjoni aħjar tal-Fond, 
għandhom jiġu adottati pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusti, li jistabbilixxu l-passi 
ewlenin u l-iskeda ta' żmien tal-proċess ta' 
tranżizzjoni u li jidentifikaw it-territorji l-
aktar milquta b'mod negattiv mit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima u b'inqas kapaċità li jindirizzaw l-
isfidi ta' tranżizzjoni.

(3) Il-proposta għall-istabbiliment tal-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ġiet adottata 
mill-Kummissjoni fl-14 ta' Jannar 202011 . 
Għall-ipprogrammar aħjar u l-
implimentazzjoni aħjar tal-Fond, 
għandhom jiġu adottati pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusti, li jistabbilixxu l-passi 
ewlenin u l-iskeda ta' żmien tal-proċess ta' 
tranżizzjoni u li jidentifikaw it-territorji l-
aktar milquta b'mod negattiv mit-
tranżizzjoni enerġetika u b'inqas kapaċità li 
jindirizzaw l-isfidi ta' tranżizzjoni.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final 11 COM(2020) 22 final

Or. en

Emenda 28
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(4) Għandha tiġi pprovduta faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità"). 
Dan jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-
Mekkaniżmu għal 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. Dawn il-pjanijiet 
jenħtieġ li jitħejjew flimkien mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali rilevanti u 
f'kooperazzjoni mill-qrib ma' partijiet 
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Ġusta. ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab 
ekonomiċi u soċjali, ir-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili, l-esperti, l-istituzzjonijiet ta' 
taħriġ u ta' riċerka, min iħaddem, it-trade 
unions, u l-organizzazzjonijiet ibbażati fil-
komunità, skont l-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [is-CPR il-ġdid]. L-
attivitajiet previsti għal appoġġ għandhom 
ikunu konsistenti ma' dawk appoġġati 
skont iż-żewġ pilastri l-oħra tal-
Mekkaniżmu għal Transizzjoni Ġusta.

Or. en

Emenda 29
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
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 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, filwaqt li jinżamm l-impenn 
lejn l-għan li ż-żieda fit-temperatura 
globali tiġi limitata għal 1.5 °C 'il fuq mil-
livell preindustrijali, il-Faċilità għandha 
tkopri firxa wiesgħa ta' investimenti 
sostenibbli, bil-kundizzjoni li dawn 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' 
żvilupp fit-tranżizzjoni lejn il-miri tal-UE 
għall-klima u l-enerġija għall-2030 u 
ekonomija newtrali għall-klima sa mhux 
aktar tard mill-2040, kif deskritt fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta, u 
jkunu konformi [mar-Regolament dwar 
it-Tassonomija]. L-investimenti appoġġati 
jistgħu jkopru infrastruttura tal-enerġija 
rinnovabbli u tat-trasport ekoloġiku, 
networks ta' tisħin distrettwali b'effiċjenza 
għolja, mobilità ekoloġika, ġestjoni ta' 
skart skont il-ġerarkija tal-iskart, enerġija 
rinnovabbli u miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika li jinkludu r-rinnovazzjoni u l-
konverżjonijiet ta' bini, appoġġ għat-
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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.

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, 
restawr u dekontaminazzjoni tal-art kif 
ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ u 
akkomodazzjoni soċjali. Din it-tranżizzjoni 
għandha l-għan li tiddiżakkoppja ruħha 
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. L-
iżviluppi fl-infrastruttura jistgħu jinkludu 
wkoll soluzzjonijiet li jwasslu għal 
reżiljenza msaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. 
B'mod partikolari, dawn l-investimenti 
jenħtieġ li ma jsirux f'installazzjonijiet ta' 
fjuwils fossili u attivitajiet oħra esklużi 
skont l-Artikolu [5] tar-Regolament [ir-
Regolament JTF] u jenħtieġ li ma jżidux 
jew iżommu d-dipendenza mill-fjuwils 
fossili. 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 sostenibbli u 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 u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-aġġustament għat-
tranżizzjoni klimatika. Biex jiġu 
identifikati investimenti b'impatt 
ambjentali pożittiv għoli eliġibbli taħt il-
Faċilità, il-BEI jenħtieġ li jimplimenta l-
politika l-ġdida tiegħu dwar is-self għall-
enerġija biex jiġu vvalutati l-proġetti u s-
sħab finanzjarji kollha jenħtieġ li jużaw 
it-tassonomija tal-UE dwar attivitajiet 
ekonomiċi ambjentalment sostenibbli biex 
jipprevedu trasparenza għal proġetti 
sostenibbli. Il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" jenħtieġ li jiġi applikat 
għall-investimenti kollha, appoġġjati mill-
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Faċilità.

Or. en

Emenda 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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-
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 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni għall-
klima u l-enerġija għall-2030 u ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050, 
kif deskritt fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta. L-investimenti appoġġati 
jistgħu jkopru teknoloġija u infrastruttura 
nodfa li jinkludu l-enerġija rinnovabbli u 
d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport, 
networks ta' tisħin distrettwali, mobilità 
ekoloġika u sostenibbli, investimenti 
f'attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, 
inkluż f'universitajiet u istituzzjonijiet ta' 
riċerka pubbliċi, li jippromwovu t-
trasferiment ta' teknoloġiji avvanzati u 
lesti għas-suq, l-investimenti fid-
diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni diġitali u 
l-konnettività diġitali, inkluża l-biedja 
diġitali u dik ta' preċiżjoni, ġestjoni ta' 
skart intelliġenti, enerġija nadifa u miżuri 
ta' effiċjenza enerġetika li jinkludu r-
rinnovazzjoni u l-konverżjonijiet ta' bini, 
appoġġ għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari, restawr u dekontaminazzjoni tal-
art, sakemm ma jaqgħux taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-obbligi għall-ħsara 
ambjentali skont il-prinċipju ta' min 
iniġġes iħallas imsemmi fl-Artikolu 191 
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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.

tat-TFUE, kif ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ 
u infrastruttura soċjali, inkluża l-
akkomodazzjoni soċjali. L-iżviluppi fl-
infrastruttura jistgħu jinkludu wkoll 
soluzzjonijiet li jwasslu għal reżiljenza 
msaħħa 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.

Or. en

Emenda 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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-
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 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. Il-
mekkaniżmi ta' appoġġ jenħtieġ li jevitaw 
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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.

li jkomplu jżidu d-differenzi ekonomiċi 
bejn ir-reġjuni tal-UE u minflok jenħtieġ 
li jiffukaw fuq it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali 
fost iċ-ċittadini kollha tal-UE. L-
investimenti appoġġati jistgħu jkopru 
infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, 
networks ta' tisħin distrettwali, mobilità 
ekoloġika, ġestjoni ta' skart intelliġenti, 
enerġija nadifa u miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika li jinkludu r-rinnovazzjoni 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 
msaħħa 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 kif ukoll biex 
twassal opportunitajiet ta' impjieg fit-tul 
għall-ħaddiema l-aktar affettwati 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.

Or. en

Emenda 32
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
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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-
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 appoġġjati 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.

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-iżvilupp soċjali, 
okkupazzjonali u ekonomiċi fil-proċess ta' 
tranżizzjoni, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. L-
investimenti appoġġati jistgħu jkopru 
infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, 
networks ta' tisħin distrettwali, mobilità, 
ġestjoni ta' skart intelliġenti, enerġija 
b'emissjonijiet baxxi inkluż gass naturali 
u miżuri ta' effiċjenza enerġetika li 
jinkludu r-rinnovazzjoni 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 
msaħħa biex tiflaħ għad-diżastri. L-
investimenti f'setturi oħra jistgħu jiġu 
appoġġjati 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 tas-sigurtà tal-enerġija li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni 
enerġetika.

Or. en
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Emenda 33
Maria Spyraki

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-
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, 
networks 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 appoġġjati 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-

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
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, it-
teknoloġiji ta' kollegament fir-rigward tal-
enerġija, bħall-infrastruttura tal-gass, 
sabiex jiġi trasferit il-gass rinnovabbli, 
bħall-idroġenu, networks ta' tisħin 
distrettwali, mobilità ekoloġika, ġestjoni ta' 
skart intelliġenti, enerġija nadifa u miżuri 
ta' effiċjenza enerġetika li jinkludu r-
rinnovazzjoni u l-konverżjonijiet ta' bini, 
appoġġ għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari, restawr u dekontaminazzjoni tal-
art, l-infrastruttura ambjentali urbana, il-
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-
approċċ ta' investiment komprensiv għandu 
jkun preferut b'mod partikolari għal 
territorji bi bżonnijiet importanti ta' 
tranżizzjoni. L-investimenti f'setturi oħra 
jistgħu jiġu appoġġjati 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-
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Faċilità, tista' tintuża t-tassonomija tal-UE 
dwar attivitajiet ekonomiċi ambjentalment 
sostenibbli.

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.

Or. en

Emenda 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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-
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, 
networks 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 appoġġjati wkoll jekk ikunu 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
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, 
networks ta' tisħin distrettwali, mobilità 
ekoloġika, ġestjoni ta' skart intelliġenti, 
enerġija nadifa u miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika li jinkludu r-rinnovazzjoni 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-investiment 
relatat mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili jenħtieġ li jiġix 
appoġġjat. L-iżviluppi fl-infrastruttura 
jistgħu jinkludu wkoll soluzzjonijiet li 
jwasslu għal reżiljenza msaħħa biex tiflaħ 
għad-diżastri. L-approċċ ta' investiment 
komprensiv għandu jkun preferut b'mod 
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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.

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. L-għadd ta' 
impjiegi ġodda maħluqa jenħtieġ li jkun 
ta' indikatur ewlieni għad-deċiżjoni ta' 
appoġġ. 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.

Or. en

Emenda 35
Eva Maydell

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-
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 appoġġjati jistgħu jkopru 
infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, 
networks 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, 

(5) Biex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni 
ekonomika tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, il-Faċilità għandha tkopri 
firxa wiesgħa ta' investimenti, bil-
kundizzjoni li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu kemm direttament u 
indirettament il-ħtiġijiet tal-iżvilupp fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, kif deskritt fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta. L-
investimenti appoġġati jistgħu jkopru, 
pereżempju, infrastruttura tal-enerġija u 
tat-trasport, networks ta' tisħin distrettwali, 
mobilità ekoloġika, ġestjoni ta' skart 
intelliġenti, enerġija nadifa u miżuri ta' 
effiċjenza enerġetika li jinkludu r-
rinnovazzjoni u l-konverżjonijiet ta' bini, 
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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 appoġġjati wkoll jekk ikunu 
konsistenti mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta. Billi tappoġġja 
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.

appoġġ għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari, restawr u dekontaminazzjoni tal-
art kif ukoll taħriġ mill-ġdid, taħriġ u 
akkomodazzjoni soċjali, politiki ta' 
impjieg, miżuri kontra d-depopolazzjoni u 
t-tnaqqis tal-attività ekonomika. L-
iżviluppi fl-infrastruttura jistgħu jinkludu 
wkoll soluzzjonijiet li jwasslu għal 
reżiljenza msaħħa 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 appoġġjati 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.

Or. en

Emenda 36
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex jiġi żgurat li l-Fond 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 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' 
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adattament, jintuża biss bħala l-aħħar 
għażla meta ebda kumpanija 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.

Or. en

Emenda 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex jiġu evitati assi mhux 
rekuperabbli u jiġi żgurat li l-
finanzjament pubbliku jintuża bl-aktar 
mod kosteffettiv, il-proġetti benefiċjarji 
jenħtieġ li jkollhom effett ekoloġiku u 
sostenibbli dejjiemi u jikkontribwixxu 
biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-
2050.

Or. en

Emenda 38
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) 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 
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tista' eventwalment twassal għal livelli 
ogħla 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 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. Barra minn hekk, tali 
rikonvenzjoni tista' tikkontribwixxi għal 
reżiljenza u sigurtà tal-enerġija, abbażi ta' 
mudell ta' sistema tal-enerġija 
deċentralizzata.

Or. en

Emenda 39
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ li jiżguraw li l-Faċilità 
tikkontribwixxi għar-rispett u l-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel skont l-Artikolu 8 tat-TFUE. 
Jenħtieġ li l-objettivi tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u l-indipendenza ekonomika tan-
nisa jiġu żgurati fid-dimensjonijiet kollha 
u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-
monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-programmi operattivi 
b'mod f'waqtu u konsistenti.

Or. en
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Emenda 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) EUR [250 000 000] tal-komponent 
tal-għotja tal-Faċilità mistennija li jiġu 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni 
f'konformità mal-[proposta tal-MFF il-
ġdida] għat-tul kollu tal-perjodu 
finanzjarju, pakkett finanzjarju, li għandu 
jikkostitwixxi l-ammont primarju ta' 
referenza, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' 
Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
id-dixxiplina baġitarja, dwar il-
kooperazzjoni f'materji marbuta mal-baġit 
u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba,13 
għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
matul il-proċedura baġitarja annwali.

(8) EUR [350 000 000] tal-komponent 
tal-għotja tal-Faċilità mistennija li jiġu 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni 
f'konformità mal-[proposta tal-MFF il-
ġdida] għat-tul kollu tal-perjodu 
finanzjarju, pakkett finanzjarju, li għandu 
jikkostitwixxi l-ammont primarju ta' 
referenza, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' 
Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
id-dixxiplina baġitarja, dwar il-
kooperazzjoni f'materji marbuta mal-baġit 
u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba,13 
għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
matul il-proċedura baġitarja annwali.

_________________ _________________
13 OJ C 373, 20.12.2013, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 OJ C 373, 20.12.2013, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Emenda 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
kollha jingħataw il-possibbiltà li 
jibbenefikaw mill-komponent tal-għotjiet, 

(13) Biex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
kollha jingħataw il-possibbiltà li 
jibbenefikaw mill-komponent tal-għotjiet, 
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jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu biex 
jistabbilixxi ishma nazzjonali assenjati li 
għandhom jiġu rispettati matul l-ewwel 
stadju, abbażi tal-kriterju ta' distribuzzjoni 
propost fir-Regolament dwar il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta. Madankollu, sabiex 
dak l-objettiv jiġi rrikonċiljat mal-ħtieġa li 
jiġi ottimizzat l-impatt ekonomiku tal-
Faċilità u l-implimentazzjoni tagħha, tali 
allokazzjonijiet nazzjonali ma għandhomx 
jiġu allokati wara l-31 ta' Diċembru 2024. 
Minn hemm' il quddiem, ir-riżorsi 
disponibblili jifdal għall-komponent tal-
għotja għandhom jiġu pprovduti mingħajr 
ebda sehem nazzjonali minn qabel u fuq 
bażi kompetittiva fil-livell tal-Unjoni, 
filwaqt li tiġi żgurata l-prevedibbiltà għall-
investiment u jiġi segwit approċċ ta' 
konverġenza bbażat fuq il-ħtiġijiet u 
reġjonali.

jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu biex 
jistabbilixxi ishma nazzjonali assenjati li 
għandhom jiġu rispettati, abbażi tal-kriterju 
ta' distribuzzjoni propost fir-Regolament 
dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta.

Or. en

Emenda 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

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-
proġett. L-Appoġġ tal-Unjoni stabbilit 
minn dan ir-Regolament għandu għalhekk 
ikun disponibbli biss lill-Istati Membri 

(14) Il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-
kriterji tal-għoti speċifiċi, f'każ li d-
domanda għal finanzjament taqbeż ir-
riżorsi ta' finanzjament skont l-
allokazzjonijiet nazzjonali, għandhom jiġu 
stabbiliti fil-programm ta' ħidma u s-sejħa 
għall-proposti. Dawk il-kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà u l-kriterji ta' prijoritizzazzjoni 
għandhom iqisu l-kriterji rilevanti 
stabbiliti mir-Regolament (UE) .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
[Regolament dwar it-twaqqif ta' qafas 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli], il-kapaċità tal-proġett li 
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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.

jissodisfa l-objettivi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp deskritti fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta, il-kontribut 
għat-tranżizzjoni klimatika, l-objettiv 
ġenerali tal-promozzjoni tal-konverġenza 
reġjonali u territorjali 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 
ppreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

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-
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 

(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-
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 u li wrew impenn ċar biex 
tinkiseb in-newtralità klimatika malajr 
kemm jista' jkun. Il-programm ta' ħidma u 
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ippreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

s-sejħiet għal proposti se jqisu wkoll il-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali 
ppreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 44
Eva Maydell

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-
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.

(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, il-kontribut 
biex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni klimatika 
tinkiseb b'mod li ħadd ma jitħalla jibqa' 
lura, l-objettiv ġenerali tal-promozzjoni 
tal-konverġenza reġjonali u territorjali 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 
ppreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 45
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Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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-
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.

(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, l-impatt ġenerali 
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 
ppreżentati mill-Istati Membri biex 
jiżguraw li tiġi żgurata l-koerenza u l-
konsistenza fost il-pilastri differenti tal-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-appoġġ taħt din il-Faċilità 
jenħtieġ li jiġi pprovdut biss lil proġetti li 
ma jiġġenerawx fluss suffiċjenti ta' dħul 
proprju li jippermettilhom li jkunu 
finanzjarjament vijabbli u li jiġu ffinanzjati 

(15) L-appoġġ taħt din il-Faċilità 
jenħtieġ li jiġi pprovdut, mhux biss lil 
proġetti li ma jiġġenerawx fluss suffiċjenti 
ta' dħul proprju li jippermettilhom li jkunu 
finanzjarjament vijabbli u li jiġu ffinanzjati 
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biss minn self mogħti skont termini tas-
suq. Id-dħul proprju għandu jikkorrispondi 
għal dħul, trasferimenti baġitarji għajr 
direttament mill-attivitajiet imwettqa mill-
proġett, bħal bejgħ, tariffi jew ħlasijiet 
għall-użu tat-triq u bħala tfaddil 
inkrementali ġġenerat permezz tat-titjib tal-
assi eżistenti.

biss minn self mogħti skont termini tas-
suq, iżda wkoll lil proġetti pubbliċi 
vijabbli. Id-dħul proprju għandu 
jikkorrispondi għal dħul, trasferimenti 
baġitarji għajr direttament mill-attivitajiet 
imwettqa mill-proġett, bħal bejgħ, tariffi 
jew ħlasijiet għall-użu tat-triq u bħala 
tfaddil inkrementali ġġenerat permezz tat-
titjib tal-assi eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nirrifjutaw l-idea li proġetti "ekonomikament mhux vijabbli" biss għandhom ikunu 
eliġibbli. Is-settur privat ma għandux għalfejn ikollu l-monopolju fuq il-prodotti profittabbli.

Emenda 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Peress li l-komponent tal-għotja 
għandu jirrifletti l-ħtiġijiet ta' żvilupp 
diverġenti tar-reġjuni madwar l-Istati 
Membri, tali appoġġ għandu jiġi 
mmodulat. Meta wieħed iqis li l-entitajiet 
tas-settur pubbliku f'reġjuni inqas 
żviluppati, kif definiti fl-Artikolu 102(2) 
tar-Regolament [is-CPR il-ġdid], 
ġeneralment jesperjenzaw inqas kapaċità 
ta' investiment pubbliku, ir-rati tal-għotja 
applikati għal self ipprovdut lil tali 
entitajiet għandhom ikunu 
komparattivament ogħla.

(16) Peress li l-komponent tal-għotja 
għandu jirrifletti l-ħtiġijiet ta' żvilupp 
diverġenti tar-reġjuni madwar l-Istati 
Membri, tali appoġġ għandu jiġi 
mmodulat. Meta wieħed iqis li l-entitajiet 
tas-settur pubbliku f'reġjuni inqas 
żviluppati, kif definiti fl-Artikolu 102(2) 
tar-Regolament [is-CPR il-ġdid], 
ġeneralment jesperjenzaw inqas kapaċità 
ta' investiment pubbliku, ir-rati tal-għotja 
applikati għal self ipprovdut lil tali 
entitajiet għandhom ikunu 
komparattivament ogħla. Self fl-ambitu ta' 
din il-Faċilità jenħtieġ li ma jitqiesx fil-
kalkolu tal-kriterju tas-semestru 
Ewropew.

Or. en

Emenda 48
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Maria Spyraki

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 
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,

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

Or. en

Emenda 49
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Dan ir-Regolament jipprevedi l-faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità") 
bħala appoġġ għall-entitajiet tas-settur 
pubbliku billi jgħaqqad l-għotjiet mill-baġit 
tal-Unjoni ma' self mogħti mis-sħab 
finanzjarji, u jistabbilixxi l-objettivi tal-
Faċilità. Jistabbilixxi wkoll ir-regoli għall-
komponent tal-għotjiet ta' għajnuna mill-
Unjoni mogħtija taħt din il-Faċilità li 
jkopru b'mod partikolari l-baġit tagħha 
għall-perjodu 2021-2027, il-forom ta' 
appoġġ tal-Unjoni u d-dispożizzjonijiet 
dwar l-eliġibbiltà.

Dan ir-Regolament jipprevedi l-faċilità ta' 
self għas-settur pubbliku (il-"Faċilità") 
bħala appoġġ għall-entitajiet tas-settur 
pubbliku billi jgħaqqad l-għotjiet mill-baġit 
tal-Unjoni ma' self mogħti mis-sħab 
finanzjarji, skont ir-regoli, il-politiki u l-
proċeduri ta' self tal-BEI u jistabbilixxi l-
objettivi tal-Faċilità. Jistabbilixxi wkoll ir-
regoli għall-komponent tal-għotjiet ta' 
għajnuna mill-Unjoni mogħtija taħt din il-
Faċilità li jkopru b'mod partikolari l-baġit 
tagħha għall-perjodu 2021-2027, il-forom 
ta' appoġġ tal-Unjoni u d-dispożizzjonijiet 
dwar l-eliġibbiltà.

Or. en

Emenda 50
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 u 
ekonomiċi serji li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni lejn il-mira tal-Unjoni 
għall-klima għall-2030 u ekonomija 
ċirkolari b'impatt newtrali fuq il-klima, 
ambjentalment sostenibbli, kompletament 
ibbażata fuq sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-riżorsi u 
fl-enerġija sa mhux aktar tard mill-2040.

Il-Faċilità ma għandhiex tappoġġja, 
direttament jew indirettament, investiment 
relatat mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trasport jew il-
kombustjoni ta' fjuwils fossili.

Or. en
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Emenda 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

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 u 
ekonomiċi serji li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni 
għall-klima u l-enerġija għall-2030, kif 
stabbilit fir-Regolament (UE)…/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li 
jistabbilixxi l-qafas għall-kisba tan-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima)], u ekonomija 
b'impatt newtrali fuq il-klima u newtrali 
fil-karbonju fl-Unjoni sal-2050.

Or. en

Emenda 52
Marian-Jean Marinescu

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 kif 
definit mill-Artikolu 7 tar-Regolament 
[Regolament JTF].

Or. en

Emenda 53
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Paolo Borchia

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, ekonomiċi u ta' 
sigurtà tal-enerġija serji li jirriżultaw mill-
proċess ta' tranżizzjoni enerġetika.

Or. en

Emenda 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

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 
tas-settur pubbliku stabbilita fi Stat 
Membru bħala korp tal-liġi pubblika, jew 
bħala korp pubbliku rregolat mil-liġi 
privata inkarigati b'missjoni tas-servizz 
pubbliku, li miegħu jkun ġie ffirmat ftehim 
ta' għotja permezz tal-Faċilità; Is-Sħubijiet 
Pubbliċi-Privati ma jistgħux jitqiesu 
bħala "benefiċjarji".

Or. en

Emenda 55
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "benefiċjarju" tfisser entità legali 2. "benefiċjarju" tfisser entità legali 
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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;

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, 
jew intrapriża tal-istat, li miegħu jkun ġie 
ffirmat ftehim ta' għotja permezz tal-
Faċilità;

Or. en

Emenda 56
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
istituzzjonijiet finanzjarji li magħhom il-
Kummissjoni tiffirma ftehim 
amministrattiv b'konformità sħiħa mar-
regoli, il-politiki u l-proċeduri ta' self tal-
BEI, biex jiġi żgurat l-ogħla livell 
possibbli ta' kooperazzjoni permezz tal-
Faċilità;

Or. en

Emenda 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 

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

amministrattiv biex tikkoopera permezz 
tal-Faċilità;

Or. en

Emenda 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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.

Or. en

Emenda 59
Eva Maydell

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 fluss 
suffiċjenti ta' dħul proprju biex ikopru l-
ispejjeż tal-investiment u li 
jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 
stabbiliti fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 60
Mikuláš Peksa
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

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;

Or. en

Emenda 61
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. il-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" jfisser li wieħed iżomm lura 
milli jikkawża "ħsara sinifikanti" kif 
definit fl-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija].

Or. en

Emenda 62
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità huwa 
li tindirizza l-isfidi soċjoekonomiċi serji u 
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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].

l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-proċess 
ta' tranżizzjoni lejn il-mira tal-Unjoni 
għall-klima u l-enerġija għall-2030 u 
ekonomija newtrali fir-rigward tal-klima 
għall-benefiċċju tat-territorji tal-Unjoni 
identifikati fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali mħejjija mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 7 tar-Regolament [ir-
Regolament JTF], f'konformità mal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
għanijiet tal-SDGs tan-NU u l-Ftehim ta' 
Pariġi kif ukoll il-proċeduri ta' 
"salvagwardji minimi" definiti fl-
Artikolu 18 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija].

Or. en

Emenda 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

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 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] u li 
tikkontribwixxi għall-objettivi ta' politika 
tal-UE, b'mod partikolari l-miri tal-
Unjoni għall-klima u l-enerġija għall-
2030 u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050, 
f'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi u billi tirrispondi għall-ħtieġa li 
tissaħħaħ il-kompetittività.
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Or. en

Emenda 64
Eva Maydell

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 
diretti jew indiretti 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].

Or. en

Emenda 65
Paolo Borchia

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 li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni 
enerġetika 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].

Or. en

Emenda 66
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Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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 jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-
iżvilupp għar-reġjuni identifikati fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

Or. en

Emenda 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

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 jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-
iżvilupp għar-reġjuni identifikati fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
billi tiffaċilita l-finanzjament ta' proġetti li 
jnaqqsu l-impronta ambjentali tagħna 
skont il-miri klimatiċi tagħna, filwaqt li 
tipprovdi impjiegi sostenibbli fit-tul iżda 
ma jiġġenerawx biżżejjed fluss ta' dħul 
proprju u li ma jiġux iffinanzjati mingħajr 
l-element ta' appoġġ finanzjarju mill-baġit 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 68
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Eva Maydell

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 jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-
iżvilupp għar-reġjuni identifikati fil-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, 
billi tiffaċilita l-finanzjament ta' proġetti li 
ma jiġġenerawx biżżejjed fluss ta' dħul 
proprju u li għalhekk ma jiġux iffinanzjati 
mill-promotur ta' proġett fl-istess perjodu 
ta' żmien jew l-istess punt mingħajr l-
element ta' appoġġ finanzjarju mill-baġit 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 69
Maria Spyraki

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 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].

Or. en
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Emenda 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni 
għall-perjodu 2021-2027, il-komponent tal-
għotja ta' appoġġ ipprovdut taħt din il-
Faċilità għandu jiġi ffinanzjat minn:

1. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni 
għall-perjodu 2021-2027, il-komponent tal-
għotja u l-appoġġ konsultattiv ipprovduti 
taħt din il-Faċilità għandhom jiġu 
ffinanzjati minn:

Or. en

Emenda 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) riżorsi mill-baġit tal-Unjoni li 
jammontaw għal EUR 250 000 000 fi 
prezzijiet kurrenti, u

(a) riżorsi mill-baġit tal-Unjoni li 
jammontaw għal EUR 350 000 000 fi 
prezzijiet kurrenti, u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi jridu jkunu aktar ġenerużi, u mhux ibbażati l-aktar fuq dħul mistenni minn fondi 
mhux użati.

Emenda 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) riżorsi mill-baġit tal-Unjoni li 
jammontaw għal EUR 250 000 000 fi 
prezzijiet kurrenti, u

(a) riżorsi mill-baġit tal-Unjoni li 
jammontaw għal EUR 300 000 000 fi 
prezzijiet tal-2018, u

Or. en

Emenda 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dħul assenjat kif imsemmi fil-
paragrafu 2 sa l-ammont massimu ta' EUR 
1 275 000 000 fi prezzijiet kurrenti.

(b) dħul assenjat kif imsemmi fil-
paragrafu 2 sa l-ammont massimu ta' EUR 
1 275 000 000 fi prezzijiet tal-2018.

Or. en

Emenda 74
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ammont sa 2 % tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jintużaw 
għall-assistenza teknika u amministrattiva 
biex tiġi implimentata l-Faċilità, bħal 
attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' 
kontroll, ta' awditu u ta' evalwazzjoni 
inklużi sistemi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni korporattiva, kif ukoll infiq 
u tariffi amministrattivi tas-sħab 
finanzjarji.

5. Ammont sa 2 % tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jintużaw 
għall-assistenza teknika u amministrattiva 
biex tiġi implimentata l-Faċilità, bħal 
attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' 
kontroll, ta' awditu u ta' evalwazzjoni 
inklużi sistemi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni korporattiva, kif ukoll infiq 
amministrattiv tas-sħab finanzjarji.

Or. en

Emenda 75



AM\1212346MT.docx 39/62 PE657.176v01-00

MT

Maria Spyraki

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-riżorsi inklużi f'dawk 
imsemmijin fil-paragrafu 1, li jammontaw 
sa EUR 25 000 000, għandhom jiġu 
pprovduti għall-attivitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 3(3).

6. Ir-riżorsi inklużi f'dawk 
imsemmijin fil-paragrafu 1, li jammontaw 
sa EUR 25 000 000, għandhom jiġu 
pprovduti għall-attivitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 3(3) u ma għandhomx ikunu 
soġġetti għall-preallokazzjonijiet 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 76
Maria Spyraki

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 
4(1), wara t-tnaqqis ta' dispożizzjoni għan-
nefqa teknika u amministrattiva msemmija 
fl-Artikolu 4(5), għandhom jintużaw biex 
jiġu ffinanzjati proġetti skont il-paragrafi 2 
u 3.

1. Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 
4(1), wara li jitnaqqsu r-riżorsi msemmija 
fl-Artikolu 4(6) u d-dispożizzjoni għan-
nefqa teknika u amministrattiva msemmija 
fl-Artikolu 4(5), għandhom jintużaw biex 
jiġu ffinanzjati proġetti skont il-paragrafi 2 
u 3.

Or. en

Emenda 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal għotjiet mogħtija skont 
sejħiet għal proposti mnedija mhux aktar 

2. L-appoġġ mill-Unjoni mogħti għal 
proġetti eliġibbli fi Stat Membru ma 
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tard mill-31 ta' Diċembru 2024, l-appoġġ 
mill-Unjoni mogħti għal proġetti eliġibbli 
fi Stat Membru ma għandux jaqbeż l-ishma 
nazzjonali stabbiliti fid-deċiżjoni li 
għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni 
skont il-paragrafu 4.

għandux jaqbeż l-ishma nazzjonali 
stabbiliti fid-deċiżjoni li għandha tiġi 
adottata mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nirrifjutaw il-possibbiltà li l-fondi tal-JTF jiġu allokati fuq bażi kompetittiva. Il-JTF 
huwa strument ta' solidarjetà previst biex jikkontribwixxi għall-koeżjoni Ewropea, mhux biex 
iżid l-inugwaljanzi fost ir-reġjuni.

Emenda 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal għotjiet mogħtija skont 
sejħiet għal proposti mnedija mill-1 ta' 
Jannar 2025, l-appoġġ tal-Unjoni għal 
proġetti eliġibbli għandu jingħata 
mingħajr l-ebda sehem nazzjonali 
preallokat u fuq bażi kompetittiva fil-livell 
tal-Unjoni, sakemm ir-riżorsi li jifdal jiġu 
eżawriti. L-għoti ta' dawn l-għotjiet 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
prevedibbiltà tal-investiment u l-
promozzjoni tal-konverġenza reġjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 79
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-ishma 
rispettivi għal kull Stat Membru li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi totali 
disponibbli.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-ishma 
rispettivi għal kull Stat Membru li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi 
msemmija fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 80
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-ishma 
rispettivi għal kull Stat Membru li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi totali 
disponibbli.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att delegat li 
jistabbilixxi l-ishma rispettivi għal kull Stat 
Membru li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tal-metodoloġija stabbilita fl-Anness I tar-
Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF] 
fil-forma ta' perċentwali tar-riżorsi totali 
disponibbli.

Or. en

Emenda 81
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-arranġamenti tal-awditjar għandhom 
ikunu f'konformità mar-Regolament 
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Finanzjarju, billi jagħtu d-drittijiet u l-
aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni għal 
awditi ad hoc, lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) għal rapport tal-awditjar 
annwali obbligatorju, lill-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) għal 
investigazzjonijiet amministrattivi, u lill-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew (UPPE) għal investigazzjonijiet 
kriminali.

Or. en

Emenda 82
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk il-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-objettivi msemmija 
fl-Artikolu 3 u li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet kollha stabbiliti hawn taħt li 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz tal-Faċilità:

Il-Faċilità ma għandhiex tappoġġja 
attivitajiet esklużi skont l-Artikolu [5] tar-
Regolament [Regolament JTF].

Huma biss dawk il-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-objettivi msemmija 
fl-Artikolu 3 u li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet kollha stabbiliti hawn taħt li 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz tal-Faċilità:

Or. en

Emenda 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a
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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 jew ambjentali serji li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni lejn il-miri tal-
Unjoni għall-klima u l-enerġija għall-
2030 u ekonomija newtrali għall-klima fl-
Unjoni sal-2050 u jikkontribwixxu għall-
objettivi u l-ħtiġijiet tat-territorji 
identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

Or. en

Emenda 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

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, ta' xogħol jew ambjentali serji 
li jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima u 
jkunu ta' benefiċċju għat-territorji l-aktar 
affettwati identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

Or. en

Emenda 85
Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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 jew ambjentali diretti jew 
indiretti 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;

Or. en

Emenda 86
Paolo Borchia

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 u ta' sigurtà tal-enerġija serji li 
jirriżultaw mill-proċess ta' tranżizzjoni 
enerġetika u jkunu ta' benefiċċju għat-
territorji identifikati fil-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, anke jekk ma jkunux 
jinsabu f'dawn it-territorji;

Or. en

Emenda 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) B'deroga mill-paragrafu 1(b), il-
proġetti li jirċievu appoġġ mill-Unjoni 
skont il-Faċilità jistgħu jirċievu wkoll 
appoġġ fil-forma ta' għajnuna 
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konsultattiva u teknika għat-tħejjija, l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tagħhom 
minn programmi oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 88
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-proġetti jistgħu juru li "ma 
jagħmlux ħsara sinifikanti", ma jwasslux 
għal intrappolament ta' assi intensivi fl-
użu tal-karbonju u ma jfixklux l-użu ta' 
alternattivi mingħajr emissjonijiet tal-
karbonju;

Or. en

Emenda 89
Eva Maydell

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-
Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 90
Maria Spyraki

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-ispejjeż tal-proġetti relatati mal-
ammont tal-għotja, meta jkunu pprovduti, 
ma jkunu appoġġjati taħt l-ebda programm 
ieħor tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-Faċilità ma għandhiex 
tappoġġja attivitajiet esklużi skont l-
Artikolu [5] tar-Regolament (UE) .../... 
[Ir-Regolament JTF].

Or. en

Emenda 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proġetti ma jiġġenerawx fluss 
suffiċjenti ta' dħul proprju li 
jippermettilhom li jiġu ffinanzjati 
mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 93
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Eva Maydell

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proġetti ma jiġġenerawx fluss 
suffiċjenti ta' dħul proprju li 
jippermettilhom li jiġu ffinanzjati mingħajr 
l-appoġġ tal-Unjoni.

(d) il-proġetti ma jiġġenerawx fluss 
suffiċjenti ta' dħul proprju li 
jippermettilhom li jiġu ffinanzjati mingħajr 
l-appoġġ tal-Unjoni fl-istess qafas ta' 
żmien jew sal-istess punt.

Or. en

Emenda 94
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-prodotti sekondarji tal-proġetti 
bħall-istudji, l-għodod tas-software u l-
pjanijiet arkitettoniċi huma żviluppati 
skont il-prinċipju tas-sors miftuħ u 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.

Or. en

Emenda 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Skont l-Artikolu 8(1)(d), il-Kummissjoni 
tista' tapprova proġetti li jipprovdu 
diversifikazzjoni u jiżguraw is-sigurtà tal-
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provvisti tal-enerġija mal-portatur tal-
enerġija tranżizzjonali, diġà aċċettati fl-
ambitu tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta.

Or. en

Emenda 96
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 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.

F'konformità mal-Artikolu 129 tar-
Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni għandha tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni u għandha, bħala kundizzjoni biex 
tirċievi l-fondi, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti 
responsabbli. Huma biss l-Istati Membri li 
jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa 
skont ir-Regolament (UE) 2017/1939 li 
jistabbilixxi l-mandat tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (UPPE) li huma 
eliġibbli li jirċievu għotjiet u self minn din 
il-Faċilità.

Or. en

Emenda 97
Izabela-Helena Kloc
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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' sħubija 
pubblika privata (SPP) jew b'servizz 
pubbliku ieħor, huma eliġibbli biex 
japplikaw bħala benefiċjarji potenzjali 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 it-30 % 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-40 % tal-ammont tas-self 
ipprovdut mis-sieħeb finanzjarju.

Or. en

Emenda 99
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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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 konsultazzjoni mal-
imsieħeb finanzjarju, l-ammont tal-għotja 
jista' jiġi sospiż, imnaqqas jew il-ftehim ta' 
għotja jista' jiġi tterminat unilateralment 
mill-Kummissjoni fil-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

a) it-tnaqqis għandu jiġi applikat jekk fi 
żmien sentejn mid-data tal-iffirmar tal-
ftehim ta' għotja, il-kuntratt ta' provvista, 
xogħlijiet jew servizzi l-aktar sinifikanti 
ma jkunx ġie ffirmat, f'każijiet fejn il-
konklużjoni ta' tali kuntratt hija prevista 
skont il-ftehim tal-għotja jew tas-self;
b) is-sospensjoni għandha tiġi applikata 
jekk il-korpi responsabbli tal-UE, jiġifieri 
l-OLAF jew l-UPPE jkunu qed iwettqu 
investigazzjoni amministrattiva jew 
kriminali;
c) it-terminazzjoni għandha tiġi applikata 
jekk l-awditi jew l-investigazzjonijiet mill-
korpi responsabbli tal-UE jikkonkludu li 
hemm evidenza ta' ġestjoni ħażina tal-
fondi, bħal frodi, korruzzjoni jew rata ta' 
żball ta' livell għoli;
d) it-terminazzjonijiet għandhom jiġu 
applikati jekk kwalunkwe waħda mill-
istituzzjonijiet tal-UE tikkonkludi li hemm 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri jew fir-
reġjun riċevitur tal-fondi tal-UE, 
f'għotjiet jew f'self.

Or. en
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Emenda 100
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-appoġġ tal-Unjoni jkun 
ikkombinat ma' skemi ta' self u meta 
kuntratti ta' provvista, xogħlijiet jew 
servizzi ma jkunux previsti, il-paragrafu 1 
ma għandux japplika.

imħassar

F'tali każijiet u wara konsultazzjoni mas-
sieħeb finanzjarju, l-ammont tal-għotja 
jista' jitnaqqas jew il-ftehim tal-għotja 
jista' jiġi tterminat, u kwalunkwe ammont 
relatat imħallas jista' jiġi rkuprat, skont 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-
għotja.

Or. en

Emenda 101
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'tali każijiet u wara konsultazzjoni mas-
sieħeb finanzjarju, l-ammont tal-għotja 
jista' jitnaqqas jew il-ftehim tal-għotja 
jista' jiġi tterminat, u kwalunkwe ammont 
relatat imħallas jista' jiġi rkuprat, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-
għotja.

F'tali każijiet kwalunkwe ammont relatat 
imħallas wara t-tnaqqis, is-sospensjoni jew 
it-terminazzjoni mill-Kummissjoni 
għandu jiġi rkuprat, mingħajr dewmien 
żejjed.

Or. en

Emenda 102
Maria Spyraki
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ konsultattiv skont dan ir-
Regolament għandu jiġi implimentat 
b'ġestjoni diretta, f'konformità mar-regoli u 
l-metodi ta' implimentazzjoni għaċ-Ċentru 
ta' Konsulenza ta' InvestEU stabbilit bl-
Artikolu [20] tar-Regolament [ir-
Regolament dwar InvestEU].

1. L-appoġġ konsultattiv skont dan ir-
Regolament għandu jiġi implimentat 
b'ġestjoni diretta, f'konformità mar-regoli u 
l-metodi ta' implimentazzjoni għaċ-Ċentru 
ta' Konsulenza ta' InvestEU stabbilit bl-
Artikolu [20] tar-Regolament [ir-
Regolament dwar InvestEU] u ma 
għandux ikun soġġett għal 
preallokazzjonijiet nazzjonali.

Or. en

Emenda 103
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tiġi implimentata 
permezz ta' programmi ta' ħidma stabbiliti 
skont l-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu l-ishma nazzjonali 
tar-riżorsi, inkluża kwalunkwe riżorsa 
addizzjonali, għal kull Stat Membru skont 
l-Artikoli 4(1) u 6 (2) ta' dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 17 sabiex 
tistabbilixxi programmi ta' ħidma skont l-
Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. 
Il-programmi ta' ħidma għandhom 
jispeċifikaw il-kriterji u l-kundizzjonijiet 
ta' eliġibbiltà għall-għażla tal-proġetti u 
għall-prijoritizzazzjoni tagħhom. Dawk il-
kriterji għandhom iqisu l-kontribut tal-
proġett għall-objettivi u l-ħtiġijiet 
identifikati fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta kif ukoll il-kontribut 
għall-miri tal-UE għall-klima u l-enerġija 
għall-2030 u l-objettiv tan-newtralità 
klimatika kif ukoll il-kriterji rilevanti 
stabbiliti mir-[Regolament dwar it-
Tassonomija]. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu l-ishma nazzjonali 
tar-riżorsi, inkluża kwalunkwe riżorsa 
addizzjonali, għal kull Stat Membru skont 
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l-Artikoli 4(1) u 6 (2) ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 104
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tiġi implimentata 
permezz ta' programmi ta' ħidma stabbiliti 
skont l-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu l-ishma nazzjonali 
tar-riżorsi, inkluża kwalunkwe riżorsa 
addizzjonali, għal kull Stat Membru skont 
l-Artikoli 4(1) u 6 (2) ta' dan ir-
Regolament.

Il-Faċilità għandha tiġi implimentata 
permezz ta' programmi ta' ħidma annwali 
stabbiliti skont l-Artikolu 110 tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Dawk l-atti delegati għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-
Regolament. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu sejħiet għal 
proposti li jinkludu l-possibbiltà għal 
impenn tal-ishma nazzjonali kollha sal-
31 ta' Diċembru 2024.

Or. en

Emenda 105
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
tas-sħab finanzjarji minbarra l-BEI f'att 
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ta' implimentazzjoni skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. 
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:
(a) biex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-
garanzija tal-UE permezz tar-riżorsi 
proprji; 
(b) biex tiġi żgurata diversifikazzjoni 
ġeografika xierqa tal-Faċilità u 
jippermettu l-finanzjament ta' proġetti 
iżgħar; 
(c) biex jiġu implimentati bir-reqqa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 155(2) u 
155(3) tar-Regolament Finanzjarju fir-
rigward tal-evitar tat-taxxa, il-frodi tat-
taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, il-ħasil tal-
flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u l-
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx; 
(d) biex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
aċċess pubbliku għall-informazzjoni 
rigward kull proġett; (e) biex tiġi żgurata 
l-konsistenza tal-politika ta' self tagħhom 
mal-miri tal-Unjoni għall-klima u l-
enerġija għall-2030 u l-objettiv tan-
newtralità klimatika; 
(f) biex tiġi integrata 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.

Or. en

Emenda 106
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti ffinanzjati fl-ambitu ta' 
din il-Faċilità għandhom ikunu soġġetti 
għal provi u traċċar tas-sostenibbiltà 
klimatika, ambjentali u soċjali, bl-għan li 
jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti 
detrimentali u jiġu mmassimizzati l-
benefiċċji fuq id-dimensjoni klimatika, 
ambjentali u soċjali, f'konformità mal-
objettivi klimatiċi tal-UE. Għal dak il-
għan, l-entitajiet li jitolbu finanzjament 
għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata bbażata fuq gwida li għandha 
tiġi żviluppata mill-Kummissjoni. Proġetti 
taħt ċertu daqs definit fil-linji gwida ta' 
prova għandhom jiġu esklużi.

Or. en

Emenda 107
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
It-trasparenza

1. Għall-benefiċċju tal-pubbliku ġenerali, 
il-benefiċjarji għandhom jiżguraw 
trasparenza massima fir-rigward tal-
azzjonijiet u l-flussi finanzjarji fl-ambitu 
ta' dan l-istrument, inkluż l-iżvelar online 
tal-benefiċjarji finanzjarji f'format li jista' 
jinqara mill-magni; 
2. Il-benefiċjarji għandhom, f'konformità 
mad-Direttiva (UE) 2019/1024 dwar id-
data miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku, 
jippubblikaw l-informazzjoni rilevanti 
kollha dwar il-proġetti tagħhom f'format 
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miftuħ u li jista' jinqara mill-magni li 
huwa standardizzat u komparabbli 
f'reġistru uffiċjali disponibbli 
pubblikament, li jinkludi iżda mhux biss: 
il-proposti għal proġetti, id-dikjarazzjoni 
dwar nuqqas ta' kunflitt ta' interess, il-
minuti tal-laqgħat, il-valutazzjonijiet tal-
impatt, il-kuntratti, ir-rapporti ta' 
evalwazzjoni u ta' awditjar, kif ukoll l-
akkwisti pubbliċi kollha għandhom jiġu 
ppubblikati fil-Portal tad-Data Miftuħa;
3. Id-data kollha ppubblikata għandha 
tkun disponibbli b'mod indefinit. L-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati 
Membri għandhom joffru kooperazzjoni 
f'miżuri loġistiċi biex iżommu din id-data 
kollha disponibbli għall-pubbliku ġenerali 
anke wara li l-benefiċjarju ma jibqax 
jeżisti.

Or. en

Emenda 108
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 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. 
L-evalwazzjoni għandha turi wkoll kif l-
appoġġ tal-Unjoni pprovdut fl-ambitu tal-
Faċilità għandu jkun ikkontribwixxa 
sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika ta' 
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sostenibbiltà tal-UE, b'mod partikolari l-
miri tal-Unjoni għall-klima u l-enerġija 
għall-2030 u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sa mhux 
aktar tard mill-2040.

Or. en

Emenda 109
Eva Maydell

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, 
speċjalment fir-rigward tal-addizzjonalità.

Or. en

Emenda 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-evalwazzjoni għandha tanalizza 
wkoll kif l-appoġġ tal-Unjoni pprovdut fl-
ambitu tal-Faċilità kkontribwixxa sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika ta' 
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sostenibbiltà tal-UE, b'mod partikolari l-
miri tal-Unjoni għall-klima u l-enerġija 
għall-2030 u t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima fl-Unjoni sal-2050.

Or. en

Emenda 111
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awditi dwar l-użu tal-appoġġ tal-
Unjoni mogħti permezz tal-Faċilità li 
jitwettaq minn persuni jew minn entitajiet, 
inklużi oħrajn apparti dawk imqabbda 
mill-Istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-
Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-
garanzija kumplessiva skont l-
Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju.

1. L-awditi dwar l-użu tal-appoġġ tal-
Unjoni mogħti permezz tal-Faċilità li 
jitwettqu mill-Qorti tal-Awdituri skont l-
Artikolu 287 tat-TFUE. Minbarra r-
rapport tal-awditjar annwali obbligatorju, 
il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha 
toħroġ Rapport Speċjali dwar l-
implimentazzjoni ta' din il-Faċilità [... 
snin] wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 112
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sħab finanzjarji għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni u lil kull 
awditur nnominat id-dokumenti kollha 
disponibbli li huma meħtieġa biex dawn iż-
żewġ awtoritajiet iwettqu l-obbligi 
tagħhom.

2. Is-sħab finanzjarji u l-benefiċjarji 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri u lil kull 
awditur ieħor nnominat id-dokumenti u l-
informazzjoni kollha disponibbli li huma 
meħtieġa biex dawn iż-żewġ awtoritajiet 
iwettqu l-obbligi tagħhom.
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Or. en

Emenda 113
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Is-sħab finanzjarji għandhom 
jiżvelaw l-informazzjoni kollha rilevanti, 
inklużi l-benefiċjarji finali, dwar kull 
proġett iffinanzjat u jagħmlu din l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fuq is-sit web tagħhom.

Or. en

Emenda 114
Mikuláš Peksa
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku malli tasal 
għandha, kwalunkwe opinjoni maħruġa 
dwar il-proġetti magħżula/finanzjati fl-
ambitu ta' din il-Faċilità skont il-
proċedura prevista fl-Artikolu 19 tal-
Istatut tal-BEI.

Or. en

Emenda 115
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
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Anness I – punt A – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
(FNE): ir-Regolament (UE) Nru 
1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 
(ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129) kif 
modifikat mir-Regolament (UE) 
2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal 
Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 
1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1).

imħassar

Or. en

Emenda 116
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness I – punt C – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Strument ta' Dejn tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (FNE DI): 
Strument ta' Dejn tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (FNE DI) ir-
Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 
348, 20.12.2013, p. 129).

imħassar
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Or. en

Emenda 117
Maria Spyraki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Emissjonijiet imnaqqsa tal-gass 
b'effett serra

7. Emissjonijiet imnaqqsa tal-gass 
b'effett serra, fejn huwa fattibbli għall-
kalkolu

Or. en

Emenda 118
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Numru ta' impjiegi salvati

Or. en

Emenda 119
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Numru ta' impjiegi ġodda 
maħluqa

Or. en

Emenda 120
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Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7c. L-effett fuq il-PDG tat-territorju 
appoġġjat

Or. en


