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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta huwa waħda mill-miżuri introdotti mill-Kummissjoni fl-
ambitu tal-Patt Ekoloġiku għall-Ewropa, bl-għan li jikseb il-mira stabbilita mill-Unjoni ta' 
newtralità karbonika minn issa sal-2050 billi jappoġġa r-reġjuni li għandhom l-akbar 
diffikultajiet u li huma milquta l-aktar mit-tranżizzjoni.

Din il-proposta leġiżlattiva hija aktar attwali minn qatt qabel: tirrikonoxxi n-natura inevitabbli, 
iżda wkoll l-ispejjeż, tal-isfidi u d-diffikultajiet ekonomiċi u soċjali involuti fit-trasformazzjoni 
strutturali tal-metodi tal-produzzjoni tagħna f'setturi u f'reġjuni sħaħ, minħabba d-dipendenza 
tagħhom fuq il-fjuwils fossili jew il-fatt li l-industriji tagħhom joħolqu volumi kbar ta' CO2. 
Minkejja li l-Istati Membri kollha se jkollhom jieħdu azzjoni, dawk li se jeħtieġu l-għajnuna 
huma primarjament it-territorji li huma l-aktar vulnerabbli u l-aktar milquta mit-tranżizzjoni – 
b'konformità mal-prinċipju fundamentali tas-solidarjetà Ewropea.

Ir-Rapporteur għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jilqa' din il-proposta minħabba l-għan 
tagħha (il-mira tan-newtralità karbonika), l-approċċ inklużiv tagħha ("ħadd ma jitħalla jibqa' 
lura") u s-sinerġiji li se tiġġenera ma' fondi oħra Ewropej. B'mod partikolari, dan il-fond hu 
mfassal b'mod adegwat għaċ-ċirkostanzi nazzjonali u reġjonali permezz tal-pjanijiet nazzjonali 
dwar l-enerġija u l-klima u l-pjanijiet territorjali, fl-ambitu ta' ġestjoni kondiviża u b'rispett lejn 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà. F'dan ir-rigward, dan l-istrument huwa integrat għalkollox fil-
politiki reġjonali permezz tal-Fondi Strutturali, li huma msejsa fuq il-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri, u se jżid l-impatt tiegħu billi jfittex li jikkomplementa l-miżuri meħuda mill-BEI jew 
mekkaniżmi ta' finanzjament relatati (InvestEU, etc.). Ir-Rapporteur iqis l-enfasi territorjali fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni ta' din l-għodda ta' finanzjament bħala vitali għas-suċċess tat-
tranżizzjoni, u kien ħerqan, għaldaqstant, li jenfasizza d-dispożizzjonijiet rilevanti.

Il-prijorità ta' dan ir-regolament hi li tgħin lill-ħaddiema u l-intrapriżi jagħmlu r-rikonverżjoni 
u li jadattaw il-ħiliet tagħhom, fit-territorji u s-setturi l-aktar milquta mit-tranżizzjoni. 
Madankollu, minħabba l-allokazzjoni baġitarja tant żgħira tal-fond, li jqis li hi ridikola meta 
titqabbel mal-ammonti meħtieġa biex it-tranżizzjoni ekonomika tkun suċċess, ir-Rapporteur hu 
tal-fehma li huwa possibbli li dan l-istrument baġitarju jkollu miri aktar preċiżi, biex jiżdiedu 
l-valur miżjud u l-effikaċja tiegħu billi tiġi ottimizzata l-allokazzjoni tal-finanzjament u jsir 
enfasi fuq is-setturi u l-attivitajiet li l-aktar jeħtieġu appoġġ.

Għal dan l-iskop, ġew introdotti diversi dispożizzjonijiet:

- Enfasi aktar immirata fuq l-attivitajiet li jistgħu jiġu megħjuna mill-JTF: minkejja li r-
Rapporteur iqis li fil-fatt għandha tingħata prijorità lill-SMEs, li minħabba d-daqs 
tagħhom sikwit ikollhom inqas flessibbiltà biex jadattaw it-tagħmir tal-produzzjoni 
tagħhom, hu tal-fehma li għadd ta' attivitajiet inizjalment proposti mill-Kummissjoni 
(ir-riċerka u l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u, fejn tmur kontra l-prinċipju ta' "min 
iniġġes iħallas", l-għajnuna għad-dekontaminazzjoni) mhumiex direttament rilevanti 
għall-finijiet tar-regolament, u jistgħu, barra minn hekk, jiġu appoġġati minn strumenti 
baġitarji u finanzjarji oħra Ewropej;

- Kriterji ta' eliġibbiltà aktar stretti tal-attivitajiet koperti mill-ETS: ir-Rapporteur 
jirrikonoxxi l-valur tal-inklużjoni ta' ċerti attivitajiet industrijali koperti mill-iskema tal-
UE għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (ETS), f'livell limitat u abbażi ta' 
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aċċettazzjoni każ b'każ mill-Kummissjoni. Iqis li hu essenzjali, madankollu, li ma jkunx 
hemm possibbiltà ta' effetti mhux mistennija għal dawn l-impriżi, biex ma jiħdux 
vantaġġ mill-għajnuna addizzjonali mogħtija mill-JTF għad-dekarbonizzazzjoni tal-
attivitajiet industrijali tagħhom bl-għan li jbigħu is-surplus tal-kwoti tal-emissjonijiet 
tagħhom, u b'hekk jagħmlu profitti mhux mistennija flimkien mal-assistenza finanzjarja 
mill-JTF.

- Allokazzjoni tal-finanzjament aktar immirata u aktar orjentata lejn il-kisba ta' riżultati: 
bl-għan ta' implimentazzjoni aktar stretta tal-prinċipju "tużah jew titilfu", ġew miżjuda 
l-livelli ta' prestazzjoni meħtieġa għall-prijoritajiet, sabiex ikunu jistgħu jsiru 
aġġustamenti u riallokazzjonijiet fil-każ li l-miri ma jintlaħqux u sabiex tkun żgurata l-
addizzjonalità ta' kull euro li jintefaq;

- L-għan tal-JTF hu li jgħin lit-territorji l-aktar milquta mit-tranżizzjoni, biex jiksbu 
newtralità karbonika sal-2050. L-Istati Membri kollha se jkollhom jikkontribwixxu biex 
jintlaħaq dan l-għan komuni, minħabba li n-nuqqas ta' wieħed idgħajjef l-isforzi tal-
oħrajn kollha u jkollu riperkussjonijiet negattivi fuq kulħadd, anke dawk li għamlu l-
akbar progress fit-tranżizzjoni ekoloġika. Konsegwentement, biex ikun żgurat il-
prinċipju fundamentali tas-solidarjetà Ewropea, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-Istati 
Membri li għadhom ma impenjawx ruħhom li jiksbu mira nazzjonali ta' newtralità tal-
karbonju sal-2050 għandu jkollhom aċċess limitat għall-fond, u l-allokazzjoni 
nazzjonali tagħhom għandha tiġi sospiża parzjalment, sakemm ikunu adottaw din il-
mira;

- Definizzjoni aktar preċiża tal-attivitajiet industrijali eliġibbli: ir-Rapporteur jirrikonoxxi 
li l-proposta tidentifika b'mod korrett it-territorji u s-setturi milquta l-aktar mit-
tranżizzjoni, b'mod partikolari minħabba d-dipendenza tagħhom fuq il-fjuwils fossili u 
l-fatt li huma attivitajiet industrijali b'intensità iktar qawwija ta' karbonju. Hu tal-fehma, 
madankollu, li hemm nuqqas kbir fil-kriterji ta' identifikazzjoni, u jqis li l-eleġibbiltà 
għall-fond għandha tiġi estiża biex tinkludi attivitajiet industrijali li, minkejja li ma 
jiġġenerawx ammonti kbar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, u jinvolvu l-manifattura 
ta' prodotti finali li huma inkompatibbli fit-tul mal-objettiv tal-UE tan-newtralità 
karbonika. Dawn għandhom jitqiesu bħala parti integrali mit-tranżizzjoni u jiġu inklużi 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-fond. B'mod partikolari, is-settur tal-manifattura tal-
vetturi termiċi għaddej minn bidliet rapidi u profondi fil-katina kollha tal-valur tiegħu: 
għaldaqstant irid jiġi pprovdut appoġġ Ewropew biex jgħin it-tranżizzjoni tirnexxi, biex 
jiġu appoġġati l-ħaddiema u biex jinżammu l-kompetittività u t-tmexxija fil-kuntest ta' 
kompetizzjoni internazzjonali aktar qawwija. Madankollu, tajjeb niftakru li l-ebda mira 
tan-newtralità klimatika ma tista' tinkiseb mingħajr ma jiġi dekarbonizzat it-trasport: is-
settur jirrappreżenta 23 % tal-emissjonijiet ta' CO2 fl-UE, u s-sehem tiegħu qed ikompli 
jikber, waqt li t-trasport bit-triq waħdu jirrappreżenta 75% tal-emissjonijiet ta' CO2 
iġġenerati u tal-enerġija kkunsmata mis-settur. Dawk li jimmanifatturaw il-vetturi, il-
fornituri tagħhom u s-setturi tal-manutenzjoni u tat-tiswija huma s-setturi li ntlaqtu l-
aktar mit-tranżizzjoni għal vetturi mingħajr emissjonijiet u/jew b'livell baxx ta' 
emissjonijiet. Minħabba l-importanza tagħhom fl-ekonomija Ewropea (3,5 miljun 
impjieg diretti u indiretti fl-UE, is-settur tal-karozzi jirrappreżenta 8,5% tal-impjiegi fl-
industrija Ewropea u 7,5% tal-PDG Ewropew), dawn is-setturi iridu, għalhekk, jiġu 
appoġġati mill-JTF.
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Ir-Rapporteur huwa konvint li l-inkorporazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet indirizzati 
lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali se jippermettu lill-JTF itejjeb il-kapaċità operattiva u l-
effikaċja tiegħu bil-għan li jinkiseb l-objettiv Ewropew ta' newtralità klimatika, filwaqt li jiġu 
protetti dawk li huma l-aktar vulnerabbli f'din it-tranżizzjoni.

EMENDI

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun ġusta, inklużiva u soċjalment 
aċċettabbli għal kulħadd, ma tħalli l-ħadd 
lura u tiġġieled il-faqar tal-enerġija. 
Għalhekk, kemm l-Unjoni u l-Istati 
Membri kif ukoll l-atturi reġjonali u lokali 
differenti jenħtieġ li jqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
tagħha sa mill-bidu nett, kif ukoll il-
karatteristiċi u l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni 
tagħhom, inkluż l-intensità tal-karbonju 
tagħhom u l-PDG per capita taħt il-medja 
tal-UE, u jużaw l-istrumenti kollha 
possibbli biex itaffu l-konsegwenzi 
negattivi u jbiddlu l-isfidi 
f'opportunitajiet. It-tranżizzjoni jenħtieġ li 
tevita l-kollass ekonomiku tar-reġjuni l-
aktar esposti filwaqt li tiggantixxi l-bażi 
tal-iżvilupp ekonomiku f'dawn ir-reġjuni. 
Il-baġit tal-Unjoni għandu rwol importanti 
f'dan ir-rigward.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (ust 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (ust 
Transition Fund, "JTF") li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
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politika ta' koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jtaffi l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni 
klimatika billi jappoġġa l-aktar territorji 
affettwati u l-aktar ħaddiema kkonċernati. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jeħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati mill-
JTF jikkontribwixxu direttament biex itaffu 
l-impatt tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw 
id-diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni 
tal-ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi. 
Dan huwa rifless fl-għan speċifiku tal-JTF, 
li huwa stabbilit fl-istess livell u elenkat 
flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

politika ta' koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jappoġġa l-azzjonijiet immirati lejn 
tranżizzjoni ġusta u b'suċċess favur 
ekonomija newtrali għall-klima u li jtaffi 
l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni klimatika 
billi jappoġġa l-aktar territorji affettwati u 
l-aktar ħaddiema kkonċernati. F'konformità 
mal-objettiv speċifiku tal-JTF, jenħtieġ li l-
azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
jikkontribwixxu direttament biex itaffu l-
impatt tat-tranżizzjoni, billi jtaffu l-
konsegwenzi soċjali negattivi u billi 
jiffinanzjaw il-modernizzazzjoni u r-
rikonverżjoni tal-ekonomija lokali u billi 
jtaffu r-riperkussjonijiet negattivi fuq l-
impjiegi u joħolqu opportunitajiet ġodda 
permezz tat-taħriġ, taħriġ mill-ġdid u 
kurrikuli edukattivi aġġornati. Dan huwa 
rifless fl-għan speċifiku tal-JTF, li huwa 
stabbilit fl-istess livell u elenkat flimkien 
mal-objettivi tal-politika stipulati fl-
Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid]. Fid-dawl tan-natura tal-politika ta' 
tranżizzjoni, il-JTF huwa propost bħala 
strument fit-tul kompletament konformi 
mal-viżjoni ta' kontinent li se jikseb in-
newtralità klimatika sal-2050.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

25 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni li 
tikkontribwixxi għall-objettivi dwar il-
klima. Trasferimenti volontarji ta' riżorsi 
mill-FEŻR u l-FSE+ deċiżi minn kull Stat 
Membru se jikkomplementaw l-ilħuq ta' 
din il-mira.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni u l-
istrumenti ta' finanzjament tal-Unjoni u 
dawk nazzjonali rilevanti l-oħra li 
għandhom fil-mira tagħhom is-setturi 
vulnerabbli. L-istabbiliment tal-JTF 
jenħtieġ li ma jwassalx għal tnaqqis mill-
fondi koperti mir-Regolament (UE) .../... 
[RDK ġdid].

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili solidi, li għandhom attivitajiet 
industrijali b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra jew li għandhom attivitajiet 
industrijali li l-prodotti finali tagħhom fl-
aħħar mill-aħħar ikunu inkompatibbli 
man-newtralità tal-karbonju, li jeħtieġ li 
jiġu eliminati b'mod gradwali jew li 
għandhom bżonn jadattaw għal 
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u li 
ma għandhomx il-mezzi finanzjarji biex 
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jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

jagħmlu dan. Għaldaqstant il-JTF jenħtieġ 
li jkopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jeħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma 
stipulati fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist, premji, implimentazzjoni 
indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar 
ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. 
Regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-
TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward l-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, billi r-rispett għall-istat 
tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali 
għall-ġestjoni finanzjarja tajba u għall-
finanzjament effettiv mill-UE;

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460.)

Emenda 8

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

(9a) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument tal-Unjoni għall-Irkupru tal-
Ekonomija] u fil-limiti tar-riżorsi allokati 
fih, jenħtieġ li l-miżuri ta' rkupru u ta' 
reżiljenza taħt il-Fond għal Tranżizzjoni 
Ġusta jitwettqu biex jiġi indirizzat l-impatt 
bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19.  Jenħtieġ li riżorsi addizzjonali bħal 
dawn jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-iskadenzi previsti fir-
Regolament [ERI];

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460.)

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u reġjonali u li jkunu sostenibbli fit-
tul, filwaqt li jitqiesu l-objettivi kollha tal-
Patt Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti 
ffinanzjati jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija li hija newtrali 
għall-klima u ċirkolari, filwaqt li jtaffu l-
impatti ekonomiċi u soċjetali negattivi tat-
tranżizzjoni ambjentali. Għas-setturi li qed 
inaqqsu, bħall-produzzjoni tal-enerġija 
bbażata fuq il-faħam, il-linjite, il-pit u x-
shale bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jeħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. F'dan 
ir-rigward, il-gass naturali jista' 
jirrappreżenta teknoloġija li sservi ta' pont 
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prodottrmità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. Jeħtieġ 
li tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
u jikkontribwixxu għaliha.

fit-tranżizzjoni meta tieħu post sorsi tal-
enerġija b'intensità iktar qawwija ta' 
karbonju u hija konnessa mal-użu tal-
enerġija rinnovabbli. Rigward it-
trasformazzjoni tas-setturi b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra, jeħtieġ li l-
appoġġ jippromwovi attivitajiet ġodda 
permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda, 
proċessi jew prodotti ġodda, u jwassal 
għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika tal-UE sal-
205013, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu l-
impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jenħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, inklużi teknoloġiji 
tal-intelliġenza artifiċjali, kif ukoll fl-
oqsma tad-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività, l-aċċessibbiltà u l-mobbiltà 
sostenibbli kif ukoll it-trawwim ta' bidla 
modali, dment li tali miżuri jgħinu biex 
jittaffew l-effetti sekondarji negattivi tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
newtrali għall-klima u jikkontribwixxu 
għaliha.

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

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

Emenda 10

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

(10a) Il-JTF jenħtieġ li jappoġġa wkoll 
l-attivitajiet industrijali li, minkejja li ma 
joħolqux ammont sinifikanti ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra, jinvolvu l-
manifattura ta' prodotti industrijali li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika fl-Unjoni. F'dan ir-
rigward, is-settur Ewropew tal-
produzzjoni ta' vetturi termiċi huwa, u se 
jkun, wieħed milli se jintlaqat l-aktar, 
għax jopera f'kuntest fejn il-kompetizzjoni 
internazzjonali qed tiħrax u l-eżiġenzi 
ambjentali qed jiżdiedu – u jinvolvi kważi 
20 % tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-Unjoni. 
In-newtralità karbonika ma tistax 
għaldaqstant tinkiseb mingħajr appoġġ 
speċifiku għal dak is-settur, li 
jirrappreżenta 8,5 % tal-impjiegi 
industrijali fl-Unjoni, 7,5 % tal-PDG tal-
Unjoni u madwar 3,5 miljun impjieg 
diretti, (11,4 % tal-impjiegi tas-settur tal-
manifattura fl-Unjoni) u 13,8 miljun 
impjieg indirett. B'mod partikolari, 
minħabba li dawk li jimmanifatturaw il-
vetturi, il-fornituri tagħhom u s-setturi 
tal-manutenzjoni u t-tiswija huma milquta 
ħafna, il-JTF jenħtieġ li jappoġġa dawn l-
oqsma u jassisti lill-ħaddiema u lil dawk li 
qed ifittxu x-xogħol fil-konverżjoni 
tagħhom għal ħiliet aktar moderni, b'mod 
partikolari fil-qasam tal-industriji 
alternattivi li jipproduċu vetturi mingħajr 
emissjonijiet u/jew b'livell baxx ta' 
emissjonijiet. Jenħtieġ li l-JTF jappoġġa 
wkoll investimenti fin-networks u l-flotot 
tat-trasport pubbliku bħala għodda 
effettiva għat-tranżizzjoni u lejn mobbiltà 
b'emissjonijiet baxxi, filwaqt li 
jippromwovi bidla modali, b'mod speċjali 
fiċ-ċentri metropolitani u l-konnettività 
fiż-żoni rurali. Jenħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lid-diffikultajiet 
soċjoekonomiċi ta' żoni depopolati jew 
b'livell baxx ta' popolazzjoni li jiddependu 
ħafna fuq il-fjuwils fossili għall-
prevenzjoni tar-rilokazzjoni u d-
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depopolazzjoni ta' dawn it-territorji.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-aktar vulnerabbli, jenħtieġ li l-JTF 
ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta u tal-
persuni li jaħdmu għal rashom, bil-għan li 
jgħinhom jadattaw għal opportunitajiet 
ġodda ta' impjieg, kif ukoll jipprovdi 
għajnuna lil dawk li qed ifittxu impjieg fit-
tiftix ta' opportunitajiet ġodda ta' impjieg 
kif ukoll l-inklużjoni attiva u sħiħa 
tagħhom fis-suq tax-xogħol. Bl-istess mod, 
jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lir-
rati tal-qgħad, b'mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, fit-territorji milquta mit-
tranżizzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f'kapital fiss jew f'assi immaterjali ta' 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b'hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta' kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta' impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 

(12) Sabiex jissaħħew il-
modernizzazzjoni u r-rikonverżjoni 
ekonomiċi tat-territorji milquta mit-
tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF jipprovdi 
appoġġ għal investimenti produttivi fl-
SMEs. Investiment produttiv jenħtieġ li 
jkun jinftiehem bħala investiment f'kapital 
fiss jew f'assi immaterjali ta' intrapriżi bil-
ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u servizzi u 
b'hekk jikkontribwixxu għall-formazzjoni 
ta' kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati biss 
jekk ikunu meħtieġa biex itaffu t-telf ta' 
impjiegi li jirriżulta mit-tranżizzjoni, billi 
joħolqu jew jappoġġaw l-adattament ta' 
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għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jeħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar tal-Emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE u, b'mod 
partikolari, l-appoġġ għal investimenti 
produttivi minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jeħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

għadd sinifikanti ta' impjiegi u ma jwasslux 
għal rilokazzjoni jew jirriżultaw minnha. 
Jenħtieġ li jitħallew isiru investimenti 
f'faċilitajiet industrijali eżistenti, inklużi 
dawk koperti mill-Iskema tal-UE għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet, jekk 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti, jenħtieġ li jkun sostenibbli u 
jenħtieġ li jkun konsistenti mal-prinċipju 
ta' "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel". 
Jenħtieġ li dawk l-investimenti jsiru b'tali 
mod li tiġi evitata l-possibbiltà ta' effetti 
sekondarji għall-faċilitajiet industrijali 
kkonċernati, sabiex ma jiħdux vantaġġ 
mill-għajnuna addizzjonali mogħtija mill-
JTF għad-dekarbonizzazzjoni tal-
attivitajiet tagħhom bil-għan li jbigħu is-
surplus tal-kwoti tal-emissjonijiet 
tagħhom, u b'hekk jagħmlu profitti mhux 
mistennija apparti l-għajnuna finanzjarja 
mogħtija mill-JTF. Sabiex tiġi protetta l-
integrità tas-suq intern u l-politika ta' 
koeżjoni, l-appoġġ lill-impriżi jenħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE, 
b'kunsiderazzjoni partikolari għall-bidliet 
strutturali li jirriżultaw u l-miżuri 
meħtieġa għal dawn il-bidliet.

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

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

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni jidentifikaw it-territorji l-aktar 
milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima 
sal-2050, b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni progressiva jew l-għeluq ta' 
faċilitajiet li jinvolvu l-produzzjoni ta' 
fjuwils fossili solidi, attivitajiet oħra 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra jew 
attivitajiet li l-prodotti industrijali finali 
tagħhom huma inkompatibbli mal-objettiv 
tan-newtralità karbonika, filwaqt li 
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li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jeħtieġ jirċievu 
appoġġ finanzjarju mill-JTF. Jeħtieġ li l-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzji ġusta 
jkunu parti mill-programmi (appoġġati 
mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni 
jew il-JTF) li huma approvati mill-
Kummissjoni.

jżommu u jespandu l-opportunitajiet ta' 
impjieg fiż-żoni milquta, sabiex tkun 
evitata l-esklużjoni soċjali. Jenħtieġ li 
dawn it-territorji jiġu ddefiniti b'mod preċiż 
u jkunu jikkorrispondu mar-reġjuni tan-
NUTS livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall 
l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji, 
bħar-rata tal-qgħad u t-telf tal-impjiegi, u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jenħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta' 
Koeżjoni jew il-JTF, skont il-każ) li huma 
approvati mill-Kummissjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom jiġu 
ppreżentati mill-aktar fis u mhux aktar 
tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament. Dan joħloq sfida tal-
implimentazzjoni għall-awtoritajiet ta' 
ġestjoni u għall-Istati Membri, peress li l-
adozzjoni ta' dawn il-pjanijiet hija 
meħtieġa biex jiġi rilaxxat il-
finanzjament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
prefinanzjament kundizzjonali għall-
assistenza teknika jkun disponibbli qabel 
l-adozzjoni tal-pjanijiet, sabiex tittaffa din 
l-isfida u jiġu appoġġati l-atturi lokali fl-
implimentazzjoni tal-JTF.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Sabiex l-użu tar-riżorsi tal-JTF jiġi 
ottimizzat u tissaħħaħ l-orjentazzjoni tal-
JTF lejn il-kisba tar-riżultati, jenħtieġ li l-
Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipju 
tal-proporzjonalità, tkun tista' tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji f'każ ta' 
insuffiċjenza tal-miri stabbiliti għall-
objettiv speċifiku tal-JTF.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu ssupplimentati u 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, jeħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 
TFUE tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-emenda tal-elementi li 
jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-Regolament 
fir-rigward tal-indikaturi komuni tal-output 
u tar-riżultat. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 
u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet15. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

(17) Sabiex jiġu ssupplimentati u 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 TFUE tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tal-
elementi li jinsabu fl-Anness III ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tal-indikaturi 
komuni tal-output u tar-riżultat. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' 
esperti, u bil-parteċipazzjoni tar-
rappreżentanti tal-komunità milquta, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' 
April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet15. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri; dawn l-esperti sistematikament 
għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi 
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tħejjija tal-atti delegati. tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

__________________ __________________
15 ĠU L 123, 12.5.2016, p.13. 15 ĠU L 123, 12.5.2016, p.13.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 19

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

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, "JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lit-territorji jew lill-attivitajiet 
ekonomiċi li qed jaffaċċaw sfidi 
soċjoekonomiċi serji fil-proċess ta' 
tranżizzjoni lejn ekonomija tal-UE newtrali 
għall-klima sal-2050, b'mod partikolari 
rigward il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-
ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u 
t-taħriġ.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku uniku li jappoġġa l-
azzjonijiet immirati lejn tranżizzjoni tal-
enerġija ġusta u ta' suċċess u li 
"jippermetti lir-reġjuni, lill-operaturi 
ekonomiċi u lin-nies jindirizzaw l-impatti 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050". Il-finanzjament tal-JTF 
huwa neċessarju għat-tnaqqis kontinwu 
tad-disparitajiet reġjonali u għall-koeżjoni 
soċjali Ewropea.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 11 270 459 000 fil-prezzijiet attwali 
(10 biljuni fil-prezzijiet tal-2018) u 
m'għandhomx jirriżultaw mit-
trasferiment ta' riżorsi minn fondi oħra 
tal-Unjoni koperti mir-Regolament UE 
.../... [RDK ġdid].Dak l-ammont jista' 
jiżdied, skont il-każ, b'riżorsi addizzjonali 
allokati fil-baġit tal-Unjoni, u b'riżorsi oħra 
skont l-att bażiku applikabbli.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-
inklużjoni sussegwenti tagħhom fil-baġit 
tal-Unjoni, l-ammonti msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu indiċjati bir-
rata ta' mill-inqas 2 % jew ir-rata annwali 
ta' inflazzjoni tal-Unjoni, jekk din tal-
aħħar tkun ogħla minn 2 %.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni li jistipula r-riżorsi 
għall-perjodu 2021-2027, inkluż ir-riżorsi 
kollha addizzjonali msemmija fil-
paragrafu 2, skont l-Istat Membru 
f'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-
Anness I u t-tqassim annwali tar-riżorsi.

Emenda 24

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

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

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 2 tar-
Regolament [ERI] għandhom jiġu 
implimentati fil-kuntest tal-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta b'ammont ta' 
EUR 32 803 000 000 fi prezzijiet attwali 
(30 biljun fil-prezzijiet tal-2018) tal-
ammont imsemmi fil-punt (vi) tal-
Artikolu 3(2)(a) ta' dak ir-Regolament, 
soġġett għall-Artikolu 4(3), (4) u (8) 
tiegħu.
Dan l-ammont għandu jitqies bħala 
riżorsi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 3(2) 
u għandu jikkostitwixxi dħul assenjat 
estern f'konformità mal-Artikolu 21(5) 
tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046.
Dan għandu jkun disponibbli għal 
impenn baġitarju taħt il-mira Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għas-snin 2021-
2024, b'żieda mar-riżorsi globali stabbiliti 
fl-Artikolu 3 kif ġej:
– 2021: EUR 7 954 600 000;
– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
Barra minn hekk, EUR 15 600 000 fi 
prezzijiet attwali għandhom ikunu 
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disponibbli għan-nefqa amministrattiva 
mir-riżorsi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460. It-test "(30 biljun fil-
prezzijiet tal-2018)" huwa żieda meta mqabbel mat-test ta' dik il-proposta.)

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 0,35 % tal-ammont imsemmi fl-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandu jiġi allokat għall-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460.)

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tqassim annwali tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 mill-Istati 
Membri għandu jiġi inkluż fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni msemmija fl-
Artikolu 3(3) skont il-metodoloġija 
stipulata fl-Anness I.

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460 u tirreferi għall-Anness I kif 
emendat b'dik il-proposta.)

Emenda 28

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

4. Permezz ta' deroga mill-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], l-ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 m'għandux jirrikjedi 
trasferiment komplementari mill-FEŻR u 
l-FSE+ stabbilit fl-Anness I.

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460. Il-kelma "trasferiment" 
ħadet post il-kelma "appoġġ" tat-test oriġinali ta' dik il-proposta.)

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta' deroga mill-
Artikolu 14(3) tar-Regolament 
Finanzjarju, ir-regoli ta' diżimpenn 
stipulati fil-Kapitolu IV tat-Titolu VII tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid] għandhom 
japplikaw għall-impenji baġitarji bbażati 
fuq ir-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1. 
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 12(4)(c) 
tar-Regolament Finanzjarju, dawn ir-
riżorsi m'għandhomx jintużaw għal 
programm jew azzjoni suċċessivi.

(Din l-emenda ssegwi t-test tal-proposta ġdida COM 2020/0460.)

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi f'kumpaniji, 
inklużi SMEs u negozji ġodda, li jwasslu 
għal rikonverżjoni ekonomika;

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-gass naturali bil-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
- l-investimenti jinvolvu l-modifika 
retroattiva u/jew is-sostituzzjoni ta' 
infrastrutturi eżistenti b'intensità iktar 
qawwija ta' karbonju;
- l-investimenti jikkontribwixxu għall-
kisba tan-newtralità klimatika tal-Unjoni 
sa mhux aktar tard mill-2050;
- l-infrastruttura appoġġata tkun 
sinerġika mal-kapaċità tal-produzzjoni 
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tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli jew ta' 
enerġija oħra newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet ta' karbonju.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) investimenti fl-infrastruttura 
ekoloġika, it-tnaqqis tat-tniġġis, ir-
riġenerazzjoni u d-dekontaminazzjoni ta' 
siti, restawr ta' art u proġetti ta' adattament, 
inkluż iżda mhux limitat għall-ħolqien ta' 
ċentri tal-bijodiversità, li huma ta' 
benefiċċju għat-turiżmu sostenibbli;

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz ta' skart ta' kull 
xorta, il-prevenzjoni, it-tnaqqis, l-
effiċjenza fir-riżorsi, l-użu mill-ġdid, it-
tiswija u r-riċiklaġġ;

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(h) investimenti fi programmi għat-
titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema u tal-persuni li jaħdmu għal 
rashom, kif ukoll fit-taħriġ 
intraprenditorjali;
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Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta' min ikun qed 
ifittex impjieg, fil-forma ta' appoġġ għall-
aċċess għas-suq tax-xogħol;

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) investimenti fl-użu ta' teknoloġija 
u infrastrutturi għal mobbiltà nadifa u 
intelliġenti li tikkontribwixxi għal tnaqqis 
fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra, u għad-
diversifikazzjoni ta' soluzzjonijiet tal-
mobbiltà sostenibbli; investimenti fin-
networks u fil-flotot tat-trasport pubbliku, 
b'enfasi speċjali fuq il-promozzjoni tal-
bidla modali lejn mobbiltà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet fiċ-ċentri metropolitani u fiż-
żoni rurali;

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) attivitajiet industrijali li l-prodotti 
aħħarin tagħhom jew l-użu ta' tali 
prodotti fl-aħħar mill-aħħar huma 
inkompatibbli mal-objettiv tan-newtralità 
karbonika;

Emenda 40

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

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

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa 
investimenti produttivi f'intrapriżi li 
mhumiex SMEs, dment li dawn l-
investimenti jkunu ġew approvati bħala 
parti mill-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta bbażat fuq l-informazzjoni meħtieġa 
skont il-punt (h) tal-Artikolu 7(2) ta' dan 
ir-Regolament. Dawn l-investimenti 
għandhom ikunu eliġibbli biss meta jkunu 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-JTF jista' jappoġġja investimenti biex 
jinkiseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn attivitajiet elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li 
dawn l-investimenti jkunu ġew approvati 
bħala parti mill-pjan ta' tranżizzjoni 
territorjali bbażat fuq l-informazzjoni 
meħtieġa skont il-punt (i) tal-Artikolu 7(2). 
Dawn l-investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta u mhux, bis-saħħa ta' 
effetti mhux mistennija, sempliċiment 
iżidu mal-profitti li l-faċilitajiet 
industrijali jistgħu jiksbu fl-ambitu tal-
ETS. Barra minn hekk, investimenti bħal 
dawn għandhom ikunu sostenibbli u 
m'għandhomx iżidu jew iżommu d-
dipendenza fuq fjuwils fossili solidi.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-kostruzzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 45

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

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

imħassar

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tapprova 
programm biss fejn l-identifikazzjoni tat-
territorji jew l-attivitajiet ekonomiċi l-aktar 
milquta ħażin mill-proċess ta' tranżizzjoni, 
inklużi fil-pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta rilevanti, tkun debitament 
iġġustifikata u l-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta rilevanti jkun konsistenti 
mal-Pjan Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-
Klima tal-Istat Membru kkonċernat.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-prijorità jew prijoritajiet tal-JTF 
għandhom jinkludu r-riżorsi tal-JTF li 
jikkonsistu mill-allokazzjoni sħiħa jew 
parzjali tal-JTF għall-Istati Membri, u 
jistgħu jkunu kkomplementati b'riżorsi 
trasferiti fuq bażi volontarja skont l-
Artikolu [21a] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid]. It-total tar-riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ 
ittrasferit lill-prijorità tal-JTF m'għandux 
jaqbeż it-triplu tal-ammont ta' sostenn 
mill-JTF għal dik il-prijorità.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom iħejju, 
f'konformità sħiħa mal-prinċipju ta' 
sħubija flimkien mal-awtoritajiet rilevanti 
tat-territorji kkonċernati, inklużi l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta wieħed jew 
aktar li jkopru l-oqsma ta' territorju wieħed 
milqut jew aktar li jikkorrispondu għal-
livell 3 tal-klassifika komuni tal-unitajiet 
territorjali għall-istatistika (reġjuni "NUTS 
livell 3") kif stabbilit mir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill kif emendat mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 868/201417 jew 
partijiet minnu, f'konformità mal-mudell 
stipulat fl-Anness II. Dawn it-territorji 
għandhom ikunu dawk l-aktar milquta 
ħażin fuq il-bażi tal-impatti ekonomiċi, tas-
suq tax-xogħol u tal-koeżjoni soċjali u 
territorjali li jirriżultaw mit-tranżizzjoni, 
b'mod partikolari fir-rigward tat-telf 
mistenni ta' impjiegi fil-produzzjoni u l-użu 
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serra. tal-fjuwil fossili, il-ħtiġijiet ta' 
trasformazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni 
ta' faċilitajiet industrijali bl-ogħla intensità 
ta' gassijiet serra u l-konverżjoni għal 
industriji alternattivi f'setturi li l-prodotti 
industrijali finali tagħhom fl-aħħar mill-
aħħar huma inkompatibbli mal-objettiv 
tan-newtralità karbonika.

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

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

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livelli nazzjonali, reġjonali 
u lokali lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050, inkluż skeda ta' żmien 
għall-passi ewlenin ta' tranżizzjoni li jkunu 
konsistenti mal-aktar verżjoni reċenti tal-
Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 
("NECP");

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) impenn ċar f'konformit mal-
objettiv ta' kisba ta' Unjoni newtrali 
għall-klima sal-2050 u lħuq tal-miri ta' 
tnaqqis tagħha sal-2030;
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji jew l-
attivitajiet ekonomiċi milquta l-aktar ħażin, 
inkluż l-impatt soċjali, tas-suq tax-xogħol, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima sal-
2050, filwaqt li tqis ir-rati tal-qgħad u 
tidentifika l-għadd potenzjali ta' impjiegi 
milquta u l-għadd ta' impjiegi mitlufa u t-
telf ta' dħul territorjali, il-ħtiġijiet u l-
objettivi ta' żvilupp li jridu jinkisbu sal-
2030 marbuta mat-trasformazzjoni jew l-
għeluq ta' attivitajiet b'emissjonijiet għoljin 
ta' gassijiet serra jew attivitajiet li l-
prodotti industrijali finali tagħhom fl-
aħħar mill-aħħar huma inkompatibbli 
mal-objettiv tan-newtralità karbonika 
f'dawn it-territorji;

Emenda 54

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

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

(d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050, flimkien mad-diżinn ta' 
pjanijiet ta' mobbiltà sostenibbli u ta' 
enerġija ekoloġika li jkunu aċċessibbli u 
bi prezz li jintlaħaq fit-territorji l-aktar 
milquta mit-tranżizzjoni;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima sal-2050 u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
li jmorru ħafna taħt il-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE u sakemm ikunu 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi;

Emenda 56

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) meta jingħata appoġġ għal 
investiment fl-infrastruttura tat-trasport, 
lista ta' operazzjonijiet ta' dan it-tip u l-
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istudju tal-impatt li juri l-livell ta' 
investiment attirat, il-ħolqien mistenni tal-
impjiegi bħala effett tal-infrastruttura 
mibnija u l-kontribut għat-tnaqqis fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra;

Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) skeda komprensiva taż-żmien ta' 
implimentazzjoni għall-azzjonijiet 
konkreti previsti fil-pjan.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta għandhom jeskludu kwalunkwe 
investiment pubbliku fl-infrastruttura tal-
fjuwils fossili solidi u għandhom joffru 
opportunità għal tisħiħ ulterjuri tal-
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ekonomiji lokali.
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