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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-Unjoni Ewropea li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050 huwa essenzjali biex jiġu 
evitati l-aktar konsegwenzi diżastrużi tat-tibdil fil-klima. Madankollu, il-mezzi proposti mill-
Kummissjoni Ewropea biex jintlaħaq dan iqajmu mistoqsijiet, b'mod partikolari f'termini tal-
ekwità soċjali u l-effettività ambjentali. 
F'termini tal-mobbiltà, l-infiq relatat mat-trasport, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, huwa inflessibbli 
għall-unitajiet domestiċi u l-mikrointrapriżi vulnerabbli. B'hekk, żieda fil-prezz tal-petrol, bħala 
konsegwenza diretta tal-inklużjoni tat-trasport bit-triq fis-Sistema tal-Unjoni Ewropea għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS), se jkollha l-effett primarju li tnaqqas il-kapaċità 
tal-akkwist tal-unitajiet domestiċi, mingħajr ma tippermetti bidla modali reali lejn mezzi tat-
trasport dekarbonizzati jew tnaqqis fid-distanzi vjaġġati.  
Fl-istess ħin, l-eżawriment tar-riżorsi, kemm għall-fjuwils fossili kif ukoll għall-materja prima, 
it-tfixkil fil-katina tal-provvista globali minħabba t-tfixkil maħluq mill-pandemija tal-COVID-
19, il-volatilità tal-prezzijiet u t-tensjonijiet ġeopolitiċi, inevitabbilment se jwasslu għal spejjeż 
ogħla tat-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata għall-unitajiet domestiċi u l-intrapriżi. 
Għalhekk, hija kwistjoni ta' appoġġ għal dawk l-aktar vulnerabbli sabiex it-tranżizzjoni 
ekoloġika meħtieġa tkun soċjalment ġusta, mingħajr ma jiġi impost piż ulterjuri fuq il-baġits 
tal-unitajiet domestiċi u l-mikrointrapriżi. Din hija r-raġuni għaliex inħoloq il-Fond Soċjali 
għall-Klima. Sabiex ikun hemm azzjoni klimatika koerenti u soċjalment ġusta, l-estensjoni tal-
EU ETS għat-trasport bit-triq u l-bini għandha għalhekk tiġi abbandunata. Fl-istess ħin, il-
ħolqien u l-implimentazzjoni tal-Fond Soċjali għall-Klima għandhom jiġu ggarantiti 
b'finanzjament li ma jiddependix fuq l-inklużjoni tat-trasport bit-triq u l-bini fl-EU ETS. F'dan 
is-sens, id-dħul mill-EU ETS attwali jew minn riżorsi proprji ġodda jista' jservi bħala sors ta' 
finanzjament. 
Il-Fond Soċjali għall-Klima għalhekk jista' jirrappreżenta opportunità kbira biex jingħata 
appoġġ lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex tinbeda 
dekarbonizzazzjoni reali tat-trasport. Għal dan il-għan, il-baġit tal-Fond Soċjali għall-Klima se 
jkollu jkun proporzjonat mal-investimenti meħtieġa u joffri flessibbiltà biex dawn l-
investimenti jsiru b'mod antiċipattiv qabel ma l-ispejjeż tat-tranżizzjoni jitfgħu piż fuq il-
kapaċitajiet tal-investiment.
Għalkemm l-enfasi għandha tkun b'mod ċar fuq il-miżuri strutturali li jagħmluha possibbli li 
titnaqqas drastikament id-dipendenza tagħna fuq il-mobbiltà bl-emissjonijiet tal-karbonju, 
jeħtieġ madankollu li jintlaħaq punt ta' bilanċ biex jiġi żgurat li f'żoni fejn l-implimentazzjoni 
ta' alternattivi effiċjenti mhijiex fattibbli fuq terminu qasir, l-unitajiet domestiċi u l-
mikrointrapriżi vulnerabbli jkunu jistgħu jkomplu jivvjaġġaw biex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
soċjoekonomiċi bażiċi tagħhom. 
Sabiex jiġu identifikati aħjar id-defiċjenzi u jkun hemm rispons għall-problemi differenti li 
jinqalgħu, għandha tiġi introdotta definizzjoni tal-faqar relatat mal-mobbiltà fil-leġiżlazzjoni 
Ewropea, kif diġà huwa l-każ għall-faqar enerġetiku. Barra minn hekk, hija kwistjoni li jitqiesu 
l-inugwaljanzi li diġà jbatu minnhom in-nisa u ċ-ċirkostanzi tal-ivvjaġġar tagħhom.  
Fl-aħħar nett, trid tingħata prijorità lill-iżvilupp tat-trasport pubbliku, il-mezz primarju għad-
dekarbonizzazzjoni tal-mobbiltà, b'mod partikolari fiż-żoni periferiċi u rurali, fejn il-provvista 
u s-servizz ma jissodisfawx il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-intrapriżi. Fl-istess ħin, trid tiġi 
promossa l-mobbiltà attiva, b'mod partikolari l-użu tar-rota.  
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali u lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-
kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dawk l-emendi għandhom impatti 
ekonomiċi u soċjali differenti fuq is-setturi 
differenti tal-ekonomija, fuq iċ-ċittadini, u 
fuq l-Istati Membri. B'mod partikolari, l-
inklużjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra mill-bini u mit-trasport bit-triq fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill jenħtieġ li 
tipprovdi inċentiv ekonomiku addizzjonali 
biex isir investiment fit-tnaqqis tal-
konsum tal-fjuwils fossili u, b'hekk, 
jitħaffef it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra. Flimkien ma' miżuri 
oħrajn, jenħtieġ li dan inaqqas il-kostijiet 
għall-bini u għat-trasport bit-triq fuq 
terminu medju sa twil, u jipprovdi 
opportunitajiet ġodda għall-ħolqien tal-
impjiegi u l-investiment.

(8) Dawk l-emendi għandhom impatti 
ekonomiċi u soċjali differenti fuq is-setturi 
differenti tal-ekonomija, fuq iċ-ċittadini, u 
fuq l-Istati Membri. Il-kostijiet tat-
tranżizzjoni, u ż-żieda fil-volatilità tal-
prezzijiet tal-enerġija u tal-prodotti bażiċi 
minħabba l-aġġustamenti relatati mat-
tranżizzjoni u l-eżawriment tar-riżorsi, 
jagħmlu neċessarju l-iżgurar tal-kumpens 
soċjali u tar-riżorsi meħtieġa biex tiġi 
indirizzata t-tranżizzjoni ekoloġika u jiġu 
protetti l-unitajiet domestiċi u l-intrapriżi 
mikro u żgħar l-aktar vulnerabbli filwaqt 
li l-investiment jinżamm f'livell għoli ta' 
kwalità biex jiġi żgurat is-suċċess tat-
tranżizzjoni ekoloġika.

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Madankollu, huma meħtieġa riżorsi 
biex jiġu ffinanzjati dawk l-investimenti. 
Barra minn hekk, qabel ma jseħħu, il-kost 
sostnut mill-unitajiet domestiċi u mill-
utenti tat-trasport għat-tisħin, għat-
tkessiħ u għat-tisjir, kif ukoll għat-
trasport bit-triq, x'aktarx li jiżdied hekk 
kif il-fornituri tal-fjuwil soġġetti għall-
obbligi taħt l-iskambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet għall-bini u għat-trasport 
bit-triq jgħaddu l-kostijiet fuq il-karbonju 
lill-konsumaturi.

(9) Madankollu, huma meħtieġa riżorsi 
suffiċjenti, stabbli u ekwitabbli matul id-
durata tal-Fond Soċjali għall-Klima biex 
jiġu ffinanzjati dawk l-investimenti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Iż-żieda fil-prezz għall-fjuwils 
fossili tista' taffettwa b'mod sproporzjonat 
lill-unitajiet domestiċi vulnerabbli, lill-
mikrointrapriżi vulnerabbli u lill-utenti tat-
trasport vulnerabbli li jonfqu parti akbar 
mill-introjtu tagħhom fuq l-enerġija u t-
trasport, li, f'ċerti reġjuni, ma għandhomx 
aċċess għal soluzzjonijiet ta' mobbiltà u 
trasport alternattivi u affordabbli u li 
jistgħu ma jkollhomx il-kapaċità 
finanzjarja li jinvestu fit-tnaqqis tal-
konsum ta' fjuwils fossili.

(10) Iż-żieda fil-prezz għall-fjuwils 
fossili aktarx se taffettwa b'mod 
sproporzjonat lill-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, lill-intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli u lill-utenti tat-trasport 
vulnerabbli li diġà jonfqu parti akbar mill-
introjtu tagħhom fuq l-enerġija u t-trasport, 
b'tali mod li jkomplu jaggravaw l-
inugwaljanzi li diġà jeżistu għal dawk li 
jgħixu f'reġjuni u territorji rurali, 
periferiċi, remoti, ultraperiferiċi, insulari, 
muntanjużi, skarsament popolati jew 
inqas żviluppati, inklużi żoni periurbani. 
Għal biċċa l-kbira, dawn l-unitajiet 
domestiċi u l-intrapriżi mikro u żgħar ma 
għandhomx aċċess għal soluzzjonijiet ta' 
mobbiltà u trasport alternattivi, 
interkonnessi, effiċjenti u affordabbli. 
Barra minn hekk, ħafna drabi huma 
dipendenti fuq il-fjuwils fossili, minagħjar 
ma jkollhom il-kapaċità finanzjarja li 
jinvestu f'modi dekarbonizzati ta' trasport, 
u alternattivi b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju li jimplikaw kapaċitajiet 



PE704.623v02-00 6/55 AD\1255214MT.docx

MT

baxxi biex jadattaw għall-konsegwenzi 
tat-tranżizzjoni ekoloġika. Azzjoni 
klimatika ambizzjuża se tgħin lill-Unjoni 
tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq il-
fjuwils fossili. Il-Fond Soċjali għall-Klima 
jikkomplementa lil dawk il-miżuri biex 
jappoġġa lill-Istati Membri u jgħin biex 
jipprovdi soluzzjonijiet strutturali u 
dejjiema biex jitnaqqas il-faqar 
enerġetiku u tal-mobbiltà madwar l-
Unjoni kollha.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għalhekk, parti mid-dħul 
iġġenerat mill-inklużjoni tal-bini u tat-
trasport bit-triq fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/87/KE jenħtieġ li 
jintuża biex jiġu indirizzati l-impatti 
soċjali li jirriżultaw minn dik l-inklużjoni, 
sabiex it-tranżizzjoni tkun ġusta u 
inklużiva, u b'hekk ħadd ma jibqa' lura.

(11) Għalhekk, jenħtieġ li Fond Soċjali 
għall-Klima jiġi stabbilit fil-livell tal-UE, 
flimkien mal-Pjanijiet Soċjali għall-Klima 
tal-Istati Membri sabiex jiżguraw 
tranżizzjoni ekoloġika inklużiva u ġusta li 
ma tħalli lil ħadd jibqa' lura.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan huwa saħansitra aktar rilevanti 
fid-dawl tal-livelli eżistenti ta' faqar 
enerġetiku. Il-faqar enerġetiku huwa 
sitwazzjoni li fiha l-unitajiet domestiċi ma 
jkunux jistgħu jaċċessaw servizzi 
essenzjali tal-enerġija bħat-tkessiħ, hekk 
kif it-temperaturi jogħlew, u t-tisħin. Fl-
2018, madwar 34 miljun ċittadin Ewropew 
irrapportaw nuqqas ta' kapaċità li jżommu 
djarhom sħan b'mod adegwat, u 6,9 % tal-
popolazzjoni tal-Unjoni qalu li ma 

(12) Dan huwa saħansitra aktar rilevanti 
fid-dawl tal-livelli eżistenti ta' faqar 
enerġetiku u tal-mobbiltà. L-enerġija hija 
essenzjali u l-aċċess għal servizzi tal-
enerġija affordabbli huwa dritt soċjali 
bażiku u essenzjali għall-inklużjoni 
soċjali. Il-faqar enerġetiku huwa 
sitwazzjoni li fiha l-unitajiet domestiċi ma 
jkunux jistgħu jaċċessaw servizzi 
essenzjali li jirfdu standard deċenti ta' 
għajxien u saħħa, inkluż tisħin, tkessiħ, 
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jaffordjawx li jsaħħnu djarhom b'mod 
suffiċjenti fi stħarriġ li sar fl-2019 madwar 
l-UE kollha32. B'mod ġenerali, l-
Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku jistma li 
aktar minn 50 miljun unità domestika fl-
Unjoni Ewropea jesperjenzaw il-faqar 
enerġetiku. Għalhekk, il-faqar enerġetiku 
huwa sfida ewlenija għall-Unjoni. Filwaqt 
li t-tariffi soċjali jew l-appoġġ dirett għall-
introjtu jistgħu jipprovdu serħan immedjat 
lill-unitajiet domestiċi li qed jiffaċċjaw il-
faqar enerġetiku, huma biss il-miżuri 
strutturali mmirati, b'mod partikolari r-
rinnovazzjonijiet tal-enerġija, li jistgħu 
jipprovdu soluzzjonijiet fit-tul.

tidwil u enerġiji adegwati għall-apparati. 
Fl-2018, madwar 34 miljun ċittadin 
Ewropew irrapportaw nuqqas ta' kapaċità li 
jżommu djarhom sħan b'mod adegwat, u 
6,9 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni qalu li 
ma jaffordjawx li jsaħħnu djarhom b'mod 
suffiċjenti fi stħarriġ li sar fl-2019 madwar 
l-UE kollha32. B'mod ġenerali, l-
Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku jistma li 
aktar minn 50 miljun unità domestika fl-
Unjoni Ewropea jesperjenzaw il-faqar 
enerġetiku. Għalhekk, il-faqar enerġetiku 
huwa sfida ewlenija għall-Unjoni. Filwaqt 
li t-tariffi soċjali jew l-appoġġ dirett għall-
introjtu jipprovdu serħan immedjat lill-
unitajiet domestiċi li qed jiffaċċjaw il-faqar 
enerġetiku. Huma biss il-miżuri strutturali 
mmirati u investimenti mmirati li jtemmu 
d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, b'mod 
partikolari r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija 
sostenibbli, l-implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet sostenibbli u ta' mobbiltà 
intelliġenti affordabbli, effiċjenti, sikuri u 
aċċessibbli għall-utenti kollha inklużi l-
persuni b'diżabbiltà jew mobbiltà 
mnaqqsa jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet 
fit-tul;

__________________ __________________
32 Data mill-2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

32 Data mill-2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01]).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-faqar tal-mobbiltà sa issa ma 
ngħatax attenzjoni biżżejjed u ma hemm l-
ebda definizzjoni ċara disponibbli fil-livell 
tal-Unjoni jew nazzjonali. Madankollu, il-
problema qed issir aktar urġenti biex tiġi 
indirizzata bħala riżultat tad-
dekarbonizzazzjoni meħtieġa tat-trasport, 
il-prezzijiet għoljin tal-fjuwil, jew 
dipendenzi għoljin fuq id-disponibbiltà 
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tat-trasport, l-aċċessibbiltà u l-ispejjeż 
għall-ħtiġijiet tal-mobbiltà ta' kuljum 
speċjalment f'żoni rurali, remoti u żoni 
żvantaġġati oħra. Għalhekk, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita definizzjoni wiesgħa fil-livell 
tal-Unjoni biex jiġu mmirati l-prattiki ta' 
appoġġ u ta' monitoraġġ. Il-faqar fil-
mobbiltà jista' jiddetermina l-esklużjoni 
soċjali relatata mat-trasport.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
Fond Soċjali għall-Klima ("il-Fond") biex 
jipprovdi fondi lill-Istati Membri biex 
jappoġġaw il-politiki tagħhom maħsuba 
biex jindirizzaw l-impatti soċjali tal-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet għall-
bini u għat-trasport bit-triq fuq l-unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, il-mikrointrapriżi 
vulnerabbli u l-utenti tat-trasport 
vulnerabbli. Jenħtieġ li dan jinkiseb 
notevolment permezz ta' appoġġ 
temporanju għall-introjtu u permezz ta' 
miżuri u investimenti maħsuba biex 
inaqqsu d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili 
permezz ta' effiċjenza enerġetika miżjuda 
tal-binjiet, id-dekarbonizzazzjoni tat-tisħin 
u t-tkessiħ tal-binjiet, inkluża l-
integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli, u l-għoti ta' aċċess imtejjeb 
għal mobbiltà u trasport b'emissjonijiet 
żero u baxxi għall-benefiċċju ta' unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, mikrointrapriżi 
vulnerabbli u utenti tat-trasport 
vulnerabbli.

(13) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
mhux se jkunu jistgħu jilħqu l-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tagħhom mingħajr 
ma jindirizzaw b'mod xieraq il-faqar 
enerġetiku u tal-mobbiltà. Madankollu, 
minkejja d-data miġbura dwar il-faqar 
enerġetiku, bħalissa ma hemmx 
definizzjonijiet standard fil-livell tal-
Unjoni la tal-faqar enerġetiku u lanqas 
tal-faqar tal-mobbiltà. B'riżultat ta' dan, 
fl-Unjoni ma hemm disponibbli l-ebda 
data trasparenti u komparabbli dwar il-
mobbiltà u mhux biżżejjed dwar il-faqar 
enerġetiku, u dan ifixkel il-possibbiltà li l-
progress fil-livell nazzjonali jiġi 
mmonitorjat u vvalutat b'mod effettiv. 
Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit Fond 
Soċjali għall-Klima ("il-Fond") biex 
jipprovdi fondi lill-Istati Membri biex 
jappoġġaw il-politiki tagħhom maħsuba 
biex jindirizzaw l-impatti soċjali tat-
tranżizzjoni ekoloġika fuq l-unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, l-intrapriżi mikro u 
żgħar u l-utenti tat-trasport vulnerabbli. 
Jenħtieġ li dan il-Fond jippromwovi l-
ġustizzja u s-solidarjetà bejn u fi ħdan l-
Istati Membri, filwaqt li jtaffi r-riskju tal-
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà matul it-
tranżizzjoni. Jenħtieġ li dan jinkiseb 
notevolment permezz ta' miżuri adattivi u 
mmirati u investimenti b'impatt fit-tul 
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maħsuba biex inaqqsu d-dipendenza fuq il-
fjuwils fossili: i) effiċjenza enerġetika 
miżjuda tal-binjiet u aċċess għal enerġiji 
rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ tal-
binjiet, inkluża l-integrazzjoni minn sorsi 
sostenibbli, rinnovabbli, ta' enerġija 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 
b'emissjonijiet żero; ii) l-għoti ta' aċċess 
għal mobbiltà u trasport b'emissjonijiet 
żero u baxxi affordabbli għal unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, intrapriżi mikro u 
żgħar vulnerabbli u utenti tat-trasport 
vulnerabbli, inkluż:
– trasport pubbliku mtejjeb (kwalità, 
frekwenza u network);
– mobbiltà privata b'emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju u b'emissjonijiet żero;
– mobbiltà attiva sostenibbli u 
sikura;
– mobbiltà kondiviża sostenibbli 
b'emissjonijiet żero;
– tiġdid tal-flotta;
– varar tal-infrastruttura tar-
riforniment u tal-irriċċarġjar;
– servizzi ta' mobbiltà multimodali 
kkombinati oħra.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lil dawk f'żoni rurali, remoti u żoni 
żvantaġġati oħra li għalihom l-appoġġ 
għal mobbiltà privata b'emissjonijiet żero 
jew baxxi ħafna drabi huwa 
partikolarment rilevanti minħabba n-
nuqqas ta' alternattiva effiċjenti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-aċċess għal edukazzjoni, taħriġ 
u tagħlim tul il-ħajja ta' kwalità u 
inklużivi għal kulħadd huwa essenzjali 
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sabiex jiġi żgurat li l-forza tax-xogħol 
ikollha l-ħiliet meħtieġa sabiex twettaq it-
tranżizzjoni ekoloġika. Għalhekk, l-aspetti 
ta' tranżizzjoni ġusta jenħtieġ li jiġu 
integrati fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni 
tal-istrateġiji nazzjonali għall-ħiliet, 
f'konformità mal-Aġenda Ewropea għall-
Ħiliet u mal-Istrateġija Industrijali 
aġġornata ġdida tal-UE1a. L-isħubijiet 
għall-ħiliet fl-ambitu tal-Patt għall-Ħiliet 
se jkunu għodda importanti. Għarfien u 
tbassir aġġornati dwar is-suq tax-xogħol u 
l-ħiliet, inkluż fil-livelli reġjonali, 
settorjali u okkupazzjonali jippermettu l-
identifikazzjoni u t-tbassir tal-ħtiġijiet 
rilevanti ta' ħiliet speċifiċi għall-
okkupazzjoni u trażversali, anki bħala 
bażi għall-adattament tal-kurrikuli sabiex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' ħiliet għat-
tranżizzjoni ekoloġika. Il-VET jenħtieġ li 
jagħtu liż-żgħażagħ u lill-adulti, b'mod 
partikolari lin-nisa, il-ħiliet meħtieġa 
sabiex jieħdu vantaġġ mit-tranżizzjoni 
ekoloġika1b. L-apprendistati u t-
traineeships imħallsa, inklużi komponenti 
ta' taħriġ b'saħħithom, b'mod partikolari 
għaż-żgħażagħ, jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol, b'mod 
partikolari lejn attivitajiet li 
jikkontribwixxu għall-objettivi klimatiċi u 
ambjentali, u setturi li jiffaċċjaw 
nuqqasijiet partikolari ta' ħiliet. Iż-żieda 
fil-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul 
il-ħajja jenħtieġ li tiġi promossa sabiex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' tiġdid u titjib 
tal-ħiliet, fost l-oħrajn billi l-individwi 
jingħataw is-setgħa li jfittxu taħriġ li jkun 
imfassal għall-ħtiġijiet tagħhom u 
permezz ta' korsijiet qosra u 
b'assigurazzjoni tal-kwalità dwar il-ħiliet 
għat-tranżizzjoni ekoloġika, li jibnu fuq l-
approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali, 
li se jagħmilha wkoll aktar faċli sabiex 
jiġu vvalutati u rikonoxxuti l-eżiti ta' tali 
korsijiet.
_________________
1a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-
titolu "Aġġornament tal-Istrateġija 
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Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq 
Uniku aktar b'saħħtu għall-irkupru tal-
Ewropa" (COM(2021)350) final.
1b Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2020 dwar l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-
kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja 
soċjali u r-reżiljenza (ĠU C 417, 
2.12.2020, p. 1).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Jenħtieġ li jingħata aċċess għal 
impjiegi ta' kwalità, b'mod partikolari 
permezz ta' assistenza mfassla apposta 
għat-tfittix ta' impjieg u korsijiet ta' 
tagħlim flessibbli u modulari li jimmiraw 
ukoll il-ħiliet ekoloġiċi u diġitali fejn 
xieraq. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll 
programmi ta' impjieg imfassla tajjeb, 
immirati u marbuta maż-żmien li 
jippreparaw lill-benefiċjarji permezz tat-
taħriġ, b'mod partikolari persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, għal 
parteċipazzjoni kontinwa fis-suq tax-
xogħol.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Il-ħolqien tal-impjiegi huwa 
kruċjali fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari fit-territorji l-aktar 
affettwati mit-tranżizzjoni ekoloġika u, 
fejn xieraq. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-finanzjamenti u għas-swieq għall-
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intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
bil-għan li jippromwovu l-kompetittività, 
l-innovazzjoni u l-impjieg fis-suq uniku, 
inkluż f'setturi ta' rilevanza strateġika fil-
kuntesti nazzjonali u lokali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għal dak l-għan, jenħtieġ li kull 
Stat Membru jissottometti Pjan Soċjali 
għall-Klima ("il-Pjan") lill-Kummissjoni. 
Jenħtieġ li dawk il-Pjanijiet isegwu żewġ 
objettivi. L-ewwel nett, jenħtieġ li dawn 
jipprovdu lill-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, lill-mikrointrapriżi 
vulnerabbli u lill-utenti tat-trasport 
vulnerabbli, ir-riżorsi meħtieġa biex 
jiffinanzjaw u jwettqu investimenti fl-
effiċjenza enerġetika, fid-
dekarbonizzazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ, 
f'vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi u fil-
mobbiltà. It-tieni nett, jenħtieġ li huma 
jtaffu l-impatt taż-żieda fil-kost tal-fjuwils 
fossili fuq dawk l-aktar vulnerabbli u, 
b'hekk, jipprevjenu l-faqar enerġetiku u tat-
trasport matul il-perjodu ta' tranżizzjoni 
sakemm ikunu ġew implimentati tali 
investimenti. Jenħtieġ li l-Pjanijiet 
ikollhom komponent ta' investiment li 
jippromwovi s-soluzzjoni fit-tul għat-
tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils 
fossili u jistgħu jipprevedu miżuri oħrajn, 
inkluż l-appoġġ għall-introjtu dirett 
temporanju biex jittaffew l-effetti negattivi 
fuq l-introjtu fuq perjodu ta' żmien iqsar.

(14) Għal dak l-għan, jenħtieġ li kull 
Stat Membru jissottometti Pjan Soċjali 
għall-Klima ("il-Pjan") lill-Kummissjoni. 
Jenħtieġ li dawk il-Pjanijiet isegwu l-
objettivi li ġejjin. L-ewwel nett, jenħtieġ li 
dawn jipprovdu lill-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, lill-intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli, u lill-utenti tat-trasport 
vulnerabbli, ir-riżorsi suffiċjenti biex 
jiffinanzjaw u jwettqu investimenti fl-
effiċjenza enerġetika, fid-
dekarbonizzazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ 
tal-bini u jaċċessaw vetturi b'emissjonijiet 
żero u baxxi u servizzi ta' mobbiltà 
integrati, inkluża mobbiltà attiva attraenti 
u sikura. It-tieni nett, jenħtieġ li huma 
jtaffu l-impatt taż-żieda fil-kost tal-fjuwils 
fossili fuq dawk l-aktar vulnerabbli u, 
b'hekk, jipprevjenu l-faqar enerġetiku u tal-
mobbiltà matul il-perjodu ta' tranżizzjoni 
sakemm ikunu ġew implimentati tali 
investimenti. Jenħtieġ li l-Pjanijiet 
ikollhom komponent ta' investiment li 
jippromwovi s-soluzzjoni fit-tul għall-
eliminazzjoni gradwali tad-dipendenza fuq 
il-fjuwils fossili u jistgħu jipprevedu miżuri 
oħrajn, inkluż l-appoġġ għall-introjtu dirett 
biex jittaffew l-effetti negattivi fuq l-
introjtu fuq perjodu ta' żmien iqsar.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri, f'konsultazzjoni 
mal-awtoritajiet fil-livell reġjonali, huma 
fl-aħjar pożizzjoni biex ifasslu u 
jimplimentaw Pjanijiet li huma adattati u 
mmirati għaċ-ċirkostanzi lokali, reġjonali u 
nazzjonali tagħhom bħall-politiki eżistenti 
tagħhom fl-oqsma rilevanti u l-użu ppjanat 
ta' fondi rilevanti oħrajn tal-UE. B'dak il-
mod, id-diversità wiesgħa tas-
sitwazzjonijiet, l-għarfien speċifiku tal-
gvernijiet lokali u reġjonali, ir-riċerka u l-
innovazzjoni u r-relazzjonijiet industrijali u 
l-istrutturi ta' djalogu soċjali, kif ukoll it-
tradizzjonijiet nazzjonali, jistgħu jiġu 
rrispettati bl-aħjar mod u jikkontribwixxu 
għall-effettività u l-effiċjenza tal-appoġġ 
globali lil dawk li huma vulnerabbli.

(15) L-Istati Membri, f'konsultazzjoni 
mal-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u 
pubbliċi oħra, is-soċjetà ċivili, is-sħab 
ekonomiċi u soċjali huma fl-aħjar 
pożizzjoni biex ifasslu u jimplimentaw 
Pjanijiet li huma adattati u mmirati għaċ-
ċirkostanzi lokali, reġjonali u nazzjonali 
tagħhom bħall-politiki eżistenti tagħhom 
fl-oqsma rilevanti u l-użu ppjanat ta' fondi 
rilevanti oħrajn tal-UE. B'dak il-mod, id-
diversità wiesgħa tas-sitwazzjonijiet, l-
għarfien speċifiku tal-gvernijiet lokali u 
reġjonali, ir-riċerka u l-innovazzjoni u r-
relazzjonijiet industrijali u l-istrutturi ta' 
djalogu soċjali, kif ukoll it-tradizzjonijiet 
nazzjonali, jistgħu jiġu rrispettati bl-aħjar 
mod u jikkontribwixxu għall-effettività u l-
effiċjenza tal-appoġġ globali lil dawk li 
huma vulnerabbli.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-iżgurar li l-miżuri u l-
investimenti jkunu mmirati b'mod 
partikolari lejn unitajiet domestiċi foqra 
jew vulnerabbli fl-enerġija, mikrointrapriżi 
vulnerabbli u utenti tat-trasport vulnerabbli 
huwa kruċjali għal tranżizzjoni ġusta lejn 
in-newtralità klimatika. Il-miżuri ta' 
appoġġ maħsuba biex jippromwovu t-
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
jenħtieġ li jgħinu lill-Istati Membri 
jindirizzaw l-impatti soċjali li jirriżultaw 
mill-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet 
għas-setturi tal-bini u tat-trasport bit-triq.

(16) L-iżgurar li l-miżuri u l-
investimenti jkunu mmirati b'mod 
partikolari lejn li jiġu indirizzati l-faqar 
enerġetiku u tal-mobbiltà, b'mod 
partikolari fil-każ ta' unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli, utenti tat-trasport vulnerabbli 
huwa kruċjali għal tranżizzjoni ġusta u 
inklużiva lejn in-newtralità klimatika.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sakemm jibda jinħass l-impatt ta' 
dawk l-investimenti fuq it-tnaqqis tal-
kostijiet u tal-emissjonijiet, appoġġ dirett 
immirat tajjeb għall-introjtu għal dawk l-
aktar vulnerabbli jgħin għat-tranżizzjoni 
ġusta. Tali appoġġ jenħtieġ li jinftiehem 
bħala miżura temporanja li takkumpanja 
d-dekarbonizzazzjoni tas-setturi tad-djar u 
tat-trasport. Dan ma jkunx permanenti 
minħabba li ma jindirizzax il-kawżi 
ewlenin tal-faqar enerġetiku u tat-trasport. 
Jenħtieġ li tali appoġġ ikun jikkonċerna 
biss l-impatti diretti tal-inklużjoni tal-bini 
u tat-trasport bit-triq fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE, 
mhux il-kostijiet tal-elettriku jew tat-tisħin 
relatati mal-inklużjoni tal-produzzjoni tal-
enerġija u tas-sħana fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dik id-Direttiva. Jenħtieġ 
li l-eliġibbiltà għal tali appoġġ dirett għall-
introjtu tkun limitata fiż-żmien.

(17) Sakemm jibda jinħass l-impatt ta' 
dawk l-investimenti fuq it-tnaqqis tal-
kostijiet u tal-emissjonijiet, appoġġ dirett 
immirat tajjeb, temporanju għal dawk fil-
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà jista' 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-kostijiet 
tal-enerġija u tal-mobbiltà filwaqt li 
jistennew li jsiru investimenti aktar 
strutturati. Dan ma jkunx permanenti 
minħabba li ma jindirizzax il-kawżi 
ewlenin tal-faqar enerġetiku u tal-
mobbiltà. Madankollu, tali appoġġ jista' 
jitqies bħala mod li jippermetti lil dawk l-
aktar vulnerabbli jagħmlu l-vjaġġi 
meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
soċjoekonomiċi bażiċi tagħhom. Jenħtieġ 
li l-eliġibbiltà għal tali appoġġ dirett tkun 
armonizzata mal-introduzzjoni gradwali 
tad-direttivi u r-regolamenti rilevanti li 
jaffettwaw atturi vulnerabbli fil-pakkett 
"Lesti għall-Mira ta' 55 %" u jenħtieġ li 
jkun immirat għal dawk li qed jiffaċċjaw 
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà. Tali 
appoġġ jenħtieġ li jingħata mingħajr wisq 
piż amministrattiv għall-persuni li 
jirċevuh.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Fond jenħtieġ li jikkonforma 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, l-obbligu tal-Unjoni 
skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, u 
jallinja ruħu mal-Aġenda 2030 tan-NU 
kif ukoll mal-prinċipji tal-Pilastru 
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Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B'kont meħud tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi, u mal-
impenn għall-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, l-
azzjonijiet taħt dan ir-Regolament jenħtieġ 
li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira li 
30 % tan-nefqa kollha taħt il-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-
perjodu 2021-2027 tkun fuq l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
tikkontribwixxi għall-ambizzjoni li 10 % 
tan-nefqa annwali tiġi pprovduta għall-
objettivi tal-bijodiversità fl-2026 u fl-2027, 
filwaqt li jitqies it-trikkib eżistenti bejn l-
għanijiet tal-klima u tal-bijodiversità. Għal 
dan l-għan, jenħtieġ li l-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness II tar-Regolament 
(UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill33 tintuża għall-ittaggjar tan-
nefqa tal-Fond. Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa 
attivitajiet li jirrispettaw bis-sħiħ l-
istandards u l-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni u li jikkonformaw 
mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" skont it-tifsira tal-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34. Huma 
biss tali miżuri u investimenti li jenħtieġ li 
jiġu inklużi fil-Pjanijiet. Bħala regola, 
jenħtieġ li l-miżuri ta' appoġġ dirett għall-
introjtu jitqiesu li għandhom impatt 
prevedibbli insinifikanti fuq l-objettivi 
ambjentali u, bħala tali, jitqiesu konformi 
mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti". Il-Kummissjoni beħsiebha 
toħroġ gwida teknika lill-Istati Membri 
ferm qabel it-tħejjija tal-Pjanijiet. Il-gwida 
se tispjega kif il-miżuri u l-investimenti 

(18) B'kunsiderazzjoni tal-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Ftehim ta' 
Pariġi, u mal-impenn għall-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
l-azzjonijiet taħt dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jikkontribwixxu biex tintlaħaq 
il-mira li mill-inqas 30 % tan-nefqa tal-
ammont kollu tal-baġit tal-Unjoni u l-
istrument tal-Unjoni Ewropea għall-
Irkupru jenħtieġ li tkun fuq l-appoġġ tal-
objettivi klimatiċi u jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għall-ambizzjoni li 7,5 % 
tan-nefqa annwali fl-ambitu tal-QFP 
għall-objettivi tal-bijodiversità fl-2024 u 
10 % tan-nefqa annwali għall-objettivi tal-
bijodiversità fl-2026 u fl-2027, filwaqt li 
jitqies it-trikkib eżistenti bejn l-għanijiet 
tal-klima u tal-bijodiversità. Għal dan l-
għan, jenħtieġ li l-metodoloġija stabbilita 
fl-Anness II tar-Regolament 
(UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill33 tintuża għall-ittaggjar tan-
nefqa tal-Fond. Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa 
attivitajiet li jirrispettaw bis-sħiħ l-
istandards u l-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni u li jikkonformaw 
mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" skont it-tifsira tal-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34. Huma 
biss tali miżuri u investimenti li jenħtieġ li 
jiġu inklużi fil-Pjanijiet. Bħala regola, 
jenħtieġ li l-miżuri ta' appoġġ dirett għall-
introjtu jitqiesu li għandhom impatt 
prevedibbli insinifikanti fuq l-objettivi 
ambjentali u, bħala tali, jitqiesu konformi 
mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti". Il-Kummissjoni beħsiebha 
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jridu jikkonformaw mal-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" skont it-tifsira 
tal-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852. Fl-2021, il-Kummissjoni 
beħsiebha tippreżenta proposta għal 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar kif 
għandhom jiġu indirizzati l-aspetti soċjali 
tat-tranżizzjoni ekoloġika.

toħroġ gwida teknika lill-Istati Membri 
ferm qabel it-tħejjija tal-Pjanijiet. Il-gwida 
se tispjega kif il-miżuri u l-investimenti 
jridu jikkonformaw mal-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" skont it-tifsira 
tal-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852. Fl-2021, il-Kummissjoni 
beħsiebha tippreżenta proposta għal 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar kif 
għandhom jiġu indirizzati l-aspetti soċjali 
tat-tranżizzjoni ekoloġika.

_________________ _________________
33 Ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ġunju 2021 li jistipula 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 
u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-
regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond 
għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, 
il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument 
għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni 
tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi 
(ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159).

33 Ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ġunju 2021 li jistipula 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 
u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-
regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond 
għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, 
il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument 
għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni 
tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi 
(ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159).

34 Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).

34 Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) In-nisa huma partikolarment 
affettwati mill-ipprezzar tal-karbonju billi 
jirrappreżentaw 85 % tal-familji b'ġenitur 
wieħed. Il-familji b'ġenitur wieħed 

(19) In-nisa mhumiex biss affettwati 
b'mod sproporzjonat mit-tibdil fil-klima, 
iżda wkoll mill-kostijiet tat-tranżizzjoni 
ekoloġika minħabba d-differenzi fl-
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għandhom riskju partikolarment għoli ta' 
faqar fost it-tfal. L-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, u l-integrazzjoni ta' dawk l-
objettivi, kif ukoll kwistjonijiet ta' 
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà 
jenħtieġ li jitqiesu u jiġu promossi matul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet 
biex jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla lura.

impjiegi, l-introjtu, il-pagi u l-pensjonijiet 
u għalhekk huma aktar probabbli li jbatu 
mill-faqar enerġetiku u tal-mobbiltà. 
Barra minn hekk, jirrappreżentaw 85 % 
tal-familji b'ġenitur wieħed, li għandhom 
riskju partikolarment għoli ta' faqar fost it-
tfal. In-nisa għandhom xejriet ta' 
mobbiltà differenti u aktar kumplessi 
minn dawk tal-irġiel u jużaw it-trasport 
pubbliku b'mod aktar frekwenti. 
Għaldaqstant huma aktar affetwati mis-
sigurtà, il-frekwenza, l-affordabbiltà u l-
kwalità tat-trasport pubbliku1a. Peress li t-
trasport huwa fattur li jista' jżid b'mod 
dirett il-faqar u l-esklużjoni soċjali, id-
drittijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, u l-
integrazzjoni ta' dawk l-objettivi, kif ukoll 
kwistjonijiet ta' aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabbiltà u mobbiltà mnaqqsa jenħtieġ 
li jitqiesu u jiġu promossi matul it-tħejjija, 
l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
Pjanijiet biex jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla 
lura.

__________________
1a Studju tal-IPOL dwar "In-nisa u t-
trasport", disponibbli fuq: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/mt/document/IPOL_STU(2021)701004

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi 
fil-Pjanijiet se tiddependi fuq livell 
adegwat ta' forza tax-xogħol. Għalhekk, 
jenħtieġ li l-Istati Membri 
jikkomplementaw il-Pjanijiet billi jagħmlu 
użu minn azzjonijiet u programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni biex jipprevedu 
taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-
ħaddiema biex jistabbilixxu 
opportunitajiet aħjar, b'mod partikolari 
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f'impjiegi relatati mar-rinnovazzjoni tal-
bini, il-manifattura ta' vetturi 
b'emissjonijiet żero jew baxxi kif ukoll l-
installazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils 
alternattivi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fil-prinċipju, jenħtieġ li l-pakkett 
finanzjarju tal-Fond ikun proporzjonat 
għal ammonti li jikkorrispondu għal 25 % 
tad-dħul mistenni mill-inklużjoni tal-bini 
u tat-trasport bit-triq fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE 
fil-perjodu 2026-2032. Skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2053, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu dak id-
dħul disponibbli għall-baġit tal-Unjoni 
bħala riżorsi proprji. L-Istati Membri 
għandhom jiffinanzjaw 50 % tal-kostijiet 
totali tal-Pjan tagħhom huma stess. Għal 
dan l-iskop, kif ukoll għall-investiment u 
l-miżuri biex titħaffef u tittaffa t-
tranżizzjoni meħtieġa għaċ-ċittadini 
affettwati b'mod negattiv, jenħtieġ li l-
Istati Membri, inter alia, jużaw id-dħul 
mistenni tagħhom mill-iskambju ta' kwoti 
tal-emissjonijiet għall-bini u għat-trasport 
bit-triq skont id-Direttiva 2003/87/KE 
għal dak l-iskop.

(23) Il-pakkett finanzjarju tal-Fond 
jenħtieġ li jkun proporzjonat ma' riżorsi 
stabbli u suffiċjenti li jaqblu mal-ħtiġijiet 
finanzjarji biex jitnaqqas il-konsum u d-
dipendenzi fuq il-fjuwils fossili, u 
jitnaqqsu l-impatti soċjali tat-tranżizzjoni 
ekoloġika. Il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri1a tistma li, kull sena bejn l-2021 
u l-2030, huma meħtieġa EUR 736 biljun 
fis-settur tat-trasport, inkluż 
EUR 31,4 biljun kull sena ta' nefqa1b 
pubblika1c biex tintlaħaq il-mira tal-UE 
għal tnaqqis ta' 55 % tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra sal-2030. Il-pakkett 
finanzjarju previst għandu jiġi nnegozjat 
fi ħdan il-baġit tal-UE u l-allokazzjoni 
tar-riżorsi bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill b'kunsiderazzjoni tal-evoluzzjoni 
tal-ispejjeż tat-tranżizzjoni u tar-riżorsi 
disponibbli. L-Istati Membri għandhom 
jiffinanzjaw 50 % tal-kostijiet totali tal-
Pjan tagħhom huma stess. Dan is-sehem 
jista' jiġi aġġustat billi jitqiesu l-punti ta' 
tluq u l-livelli ta' introjtu differenti 
tagħhom bħala PDG per capita mas-snin 
ta' referenza sal-2022 biex jitqiesu ċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali.

__________________ __________________
41 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 
2020/2053 tal-14 ta' Diċembru 2020 dwar 
is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni 
Ewropea u li tħassar id-
Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom 

1a Azzjoni tal-UE f'dak li jirrigwarda l-
enerġija u t-tibdil fil-klima, 2017, Il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, 
https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-
energy-and-climate/mt/ 
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(ĠU L 424, 15.12.2020, p. 1).
1b Covid-19 recovery : investment 
opportunities in deep renovation in 
Europe (Irkupru mill-COVID-19: 
opportunitajiet ta' investiment 
f'rinnovazzjoni profonda fl-Ewropa), 
Mejju 2020, Buildings Performance 
Institute Europe, https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Recovery-
investments-in-deep-
renovation_BPIE_2020.pdf 
1c Financing the Social Climate Fund (L-
Iffinanzjar tal-Fond Soċjali għall-Klima), 
Frar 2022, WW

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Biex jiġu ffaċilitati l-investimenti 
fit-tagħmir u l-oġġetti li jippermettu 
adattament aħjar għall-kostijiet tat-
tranżizzjoni u biex jiġi żgurat li l-appoġġ 
fl-ambitu tal-Pjanijiet jista' jiġi 
implimentat b'mod effettiv mis-snin 
inizjali li jibdew mid-dħul fis-seħħ tal-
Fond Soċjali għall-Klima, jenħtieġ li jkun 
possibbli li ammont sa 13 % tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Istati 
Membri jitħallas fil-forma ta' 
prefinanzjament mill-Kummissjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri u l-investimenti appoġġati mill-
Fond għandhom ikunu ta' benefiċċju għall-
unitajiet domestiċi, għall-mikrointrapriżi u 

Il-miżuri u l-investimenti appoġġati mill-
Fond għandhom ikunu ta' benefiċċju dirett 
għall-unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
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għall-utenti tat-trasport, li huma 
vulnerabbli u partikolarment affettwati 
mill-inklużjoni tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-bini u mit-trasport bit-
triq fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE, speċjalment l-
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku u ċ-
ċittadini mingħajr trasport pubbliku 
alternattiv għal karozzi individwali (f'żoni 
remoti u rurali).

għall-intrapriżi mikro u żgħar vulnerabbli 
u għall-utenti tat-trasport, li huma 
partikolarment affettwati mill-kostijiet tat-
tranżizzjoni lejn newtralità klimatika, bdil 
fil-prezzijiet tal-enerġija u l-impatt tas- 
sistema għall-iskambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet stabbilita mid-
Direttiva 2003/87/KE, speċjalment l-
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku u 
tal-mobbiltà, l-utenti b'kapaċitajiet baxxi 
biex jadattaw għall-konsegwenzi tat-
tranżizzjoni ekoloġika u ċ-ċittadini 
mingħajr trasport pubbliku jew servizzi ta' 
mobbiltà mnaqqsa alternattiv għal karozzi 
individwali, b'mod partikolari f'żoni 
remoti u rurali, inklużi gżejjer u reġjuni 
ultraperiferiċi;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv ġenerali tal-Fond huwa li 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika billi jindirizza l-
impatti soċjali tal-inklużjoni tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-bini u 
mit-trasport bit-triq fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE. 
L-objettiv speċifiku tal-Fond huwa li 
jappoġġa lil unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli permezz ta' appoġġ 
temporanju dirett għall-introjtu u permezz 
ta' miżuri u investimenti maħsuba biex 
iżidu l-effiċjenza enerġetika tal-binjiet, id-
dekarbonizzazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ 
tal-bini, inkluża l-integrazzjoni tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli, u l-għoti ta' aċċess 
imtejjeb għal mobbiltà u trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi.

L-objettiv ġenerali tal-Fond huwa li 
jikkontribwixxi għal tranżizzjoni ġusta, 
ekwitabbli u inklużiva lejn l-objettiv tan-
newtralità klimatika stabbilit fl-Artikolu 2, 
il-paragrafu 1 tar-Regolament 
UE 2021/1119 ("il-Liġi Ewropea dwar il-
Klima") f'konformità mal-impenji tal-
Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi, u l-
iżvilupp sostenibbli u l-benesseri għal 
kulħadd billi jipprevjeni u jillimita kemm 
jista' jkun l-impatti soċjali tal-ispejjeż tat-
tranżizzjoni. L-objettiv speċifiku tal-Fond 
huwa li jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà madwar l-
Unjoni, jappoġġa lil unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli u utenti tat-trasport vulnerabbli 
permezz ta' appoġġ temporanju dirett għall-
introjtu u permezz ta' miżuri u investimenti 
maħsuba biex iżidu l-effiċjenza enerġetika 
tal-binjiet, id-dekarbonizzazzjoni tat-tisħin 
u tat-tkessiħ tal-bini, inkluża l-
integrazzjoni u l-ħżin tal-enerġija minn 
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sorsi sostenibbli, rinnovabbli, b'livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
b'emissjonijiet żero, u min-naħa l-oħra 
jsaħħaħ u jtejjeb l-aċċess għal mobbiltà u 
trasport b'emissjonijiet żero u baxxi 
effiċjenti u affordabbli, speċjalment għall-
mobbiltà privata f'żoni remoti fejn hemm 
nuqqas ta' alternattiva effiċjenti, 
jippromwovi l-użu ta' trasport pubbliku bi 
prezz raġonevoli u aċċessibbli u jżid il-
kwalità u l-frekwenza tas-servizzi tiegħu, 
u jinċentiva s-servizzi ta' mobbiltà 
integrati u t-tiġdid tal-flotta tat-trasport 
urban nadif.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "rinnovazzjoni tal-bini" tfisser it-
tipi kollha ta' rinnovazzjoni tal-bini 
relatata mal-enerġija, inkluż l-iżolament 
tal-involukru tal-bini, jiġifieri l-ħitan, is-
saqaf, l-art, il-bdil tat-twieqi, il-bdil tal-
apparati tat-tisħin, tat-tkessiħ u tat-tisjir, u 
l-installazzjoni tal-produzzjoni fuq il-post 
ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(1) "rinnovazzjoni tal-bini" tfisser it-
tipi kollha ta' miżuri biex tiżdied l-
effiċjenza enerġetika fil-binjiet, inkluż l-
iżolament tal-involukru tal-bini, jiġifieri l-
ħitan, is-saqaf, l-art, il-bdil tat-twieqi, id-
dekarbonizzazzjoni tal-bdil tal-apparati tat-
tisħin u tat-tkessiħ, il-bdil tal-apparati tat-
tisjir u tat-tidwil, u l-installazzjoni tal-
produzzjoni u tal-ħżin fuq il-post ta' 
enerġija minn sorsi sostenibbli, 
rinnovabbli, b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju u b'emissjonijiet żero, 
b'kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "faqar enerġetiku" tfisser faqar 
enerġetiku kif iddefinit fil-punt [(49)] tal-

(2) "faqar enerġetiku" tfisser in-nuqqas 
ta' kapaċità ta' unità domestika li 



PE704.623v02-00 22/55 AD\1255214MT.docx

MT

Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) [ssss/nnn] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi ta' provvista tal-
enerġija tagħha u n-nuqqas ta' aċċess 
għal servizzi tal-enerġija essenzjali biex 
jiġu ggarantiti livelli bażiċi ta' kumdità u 
saħħa u standard ta' għajxien deċenti, 
inkluż tisħin, tkessiħ, tidwil adegwati, u 
enerġija għall-apparati tal-enerġija.

__________________
50 [Id-Direttiva (UE) [ssss/nnn] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU C 
[…], […], p. […]).] [Proposta għal 
riformulazzjoni tad-Direttiva 2012/27/UE 
dwar l-effiċjenza enerġetika]

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "faqar tal-mobbiltà" tfisser 
sitwazzjoni fejn unità domestika b'aċċess 
limitat għal servizzi tal-mobbiltà u tat-
trasport disponibbli u affordabbli u 
mingħajr kapaċità li tħallas għat-trasport 
meħtieġ biex tissodisfa s-servizzi 
essenzjali kif ukoll il-ħtiġijiet 
soċjoekonomiċi essenzjali, skont iċ-
ċirkostanzi nazzjonali, reġjonali u lokali, 
u li jistgħu jiġu kkawżati minn 
kombinament ta' wieħed jew aktar minn 
dawn il-fatturi: introjtu ta' livell baxx, 
infiq għoli fuq il-fjuwil, nuqqas ta' 
servizzi tat-trasport pubbliku ta' kwalità u 
ta' frekwenza għolja li jkunu affordabbli 
jew disponibbli, nuqqas jew disponibbiltà 
limitata ta' soluzzjonijiet ta' mobbiltà 
alternattivi u attivi u l-aċċessibbiltà u l-
post tagħhom, b'enfasi partikolari fuq l-
unitajiet domestiċi f'żoni rurali, remoti u 
żoni żvantaġġati oħra;

Emenda 26
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "intrapriża żgħira" tfisser 
intrapriża li timpjega inqas minn 
50 persuna u li l-fatturat annwali jew il-
karta tal-bilanċ annwali tagħha ma 
jaqbżux EUR 10 miljun, ikkalkolati 
f'konformità mal-Artikoli minn 3 sa 6 tal-
Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 651/2014.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "utenti tat-trasport" tfisser unitajiet 
domestiċi jew mikrointrapriżi li jużaw 
diversi għażliet ta' trasport u mobbiltà;

(10) "utenti tat-trasport" tfisser unitajiet 
domestiċi jew intrapriżi mikro u żgħar li 
jużaw diversi għażliet ta' trasport u 
mobbiltà;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) "unitajiet domestiċi vulnerabbli" 
tfisser unitajiet domestiċi fil-faqar 
enerġetiku jew unitajiet domestiċi, inklużi 
dawk b'introjtu medju inferjuri, li huma 
affettwati b'mod sinifikanti mill-impatti 
fuq il-prezzijiet tal-inklużjoni tal-bini fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE u li ma għandhomx 
il-mezzi biex jirrinnovaw il-bini li 
jokkupaw;

(11) "unitajiet domestiċi vulnerabbli" 
tfisser unitajiet domestiċi li jsofru mill-
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà jew 
qegħdin f'riskju tagħhom, jew unitajiet 
domestiċi, inklużi dawk b'introjtu medju u 
inferjuri, li l-benesseri ekonomiku u 
soċjali tagħhom huwa affetwat b'mod 
sinifikanti mill-volatilità tal-prezzijiet tal-
enerġija u tal-prodotti bażiċi, u l-miżuri 
meħuda fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali 
biex isir progress fit-tranżizzjoni 
ekoloġika sabiex tinkiseb in-newtralità 
klimatika;
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "mikrointrapriżi vulnerabbli" 
tfisser mikrointrapriżi li huma affettwati 
b'mod sinifikanti mill-impatti fuq il-
prezzijiet tal-inklużjoni tal-bini fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE 
u li ma għandhomx il-mezzi biex 
jirrinnovaw il-bini li jokkupaw;

(12) "intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli" tfisser intrapriżi mikro u 
żgħar li huma affettwati b'mod sinifikanti 
mit-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika u li ma għandhomx il-mezzi biex 
jirrinnovaw il-bini li jokkupaw jew li jixtru 
vetturi b'emissjonijiet baxxi jew żero;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "utenti tat-trasport vulnerabbli" 
tfisser utenti tat-trasport, inkluż minn 
unitajiet domestiċi b'introjtu medju 
inferjuri, li huma affettwati b'mod 
sinifikanti mill-impatti fuq il-prezzijiet tal-
inklużjoni tat-trasport bit-triq fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE u 
li ma għandhomx il-mezzi biex jixtru 
vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi jew 
biex jaqilbu għal modi sostenibbli 
alternattivi ta' trasport, inkluż it-trasport 
pubbliku, b'mod partikolari f'żoni rurali u 
remoti.

(13) "utenti tat-trasport vulnerabbli" 
tfisser utenti tat-trasport, inkluż minn 
unitajiet domestiċi b'introjtu medju u 
inferjuri, li jsofru minn faqar tal-mobbiltà 
jew qegħdin f'riskju tiegħu; għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-utenti 
tat-trasport f'żoni rurali, remoti u żoni 
żvantaġġati oħra.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni Pjan Soċjali 

1. Kull Stat Membru għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni Pjan Soċjali 
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għall-Klima ("il-Pjan") flimkien mal-
aġġornament tal-pjan nazzjonali integrat 
dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-
Artikolu 14(2) tar-Regolament 
(UE) 2018/1999 f'konformità mal-
proċedura u mal-iskeda ta' żmien stabbiliti 
f'dak l-Artikolu. Il-Pjan għandu jinkludi 
sett koerenti ta' miżuri u investimenti 
maħsuba biex jindirizzaw l-impatt tal-
ipprezzar tal-karbonju fuq unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, mikrointrapriżi 
vulnerabbli u utenti tat-trasport vulnerabbli 
sabiex jiġu żgurati tisħin, tkessiħ u 
mobbiltà affordabbli, filwaqt li 
jakkumpanjaw u jħaffu l-miżuri meħtieġa 
biex jintlaħqu l-miri klimatiċi tal-Unjoni.

għall-Klima ("il-Pjan"). Il-Pjan għandu 
jkun koerenti u jimmassimizza s-sinerġiji 
flimkien mal-aġġornament tal-pjan 
nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-
klima msemmi fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 f'konformità 
mal-proċedura u mal-iskeda ta' żmien 
stabbiliti f'dak l-Artikolu. Il-Pjan jenħtieġ 
li jinkludi sett koerenti ta' miżuri u 
investimenti maħsuba biex jindirizzaw il-
kost tat-tranżizzjoni għan-newtralità 
klimatika fuq unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli, utenti tat-trasport vulnerabbli 
sabiex jiġu żgurati tisħin u tkessiħ 
affordabbli u effiċjenti, u jingħata aċċess 
għal mobbiltà sostenibbli u intelliġenti 
filwaqt li jakkumpanjaw u jħaffu l-miżuri 
meħtieġa biex jintlaħqu l-miri klimatiċi tal-
Unjoni.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Pjan jista' jinkludi miżuri 
nazzjonali li jipprovdu appoġġ għall-
introjtu dirett temporanju lill-unitajiet 
domestiċi vulnerabbli u l-unitajiet 
domestiċi li huma utenti tat-trasport 
vulnerabbli biex jitnaqqas l-impatt taż-
żieda fil-prezz tal-fjuwils fossili li tirriżulta 
mill-inklużjoni tal-bini u tat-trasport bit-
triq fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE.

2. Il-Pjan jista' jinkludi miżuri 
nazzjonali li jipprovdu appoġġ għall-
introjtu dirett temporanju lill-unitajiet 
domestiċi vulnerabbli u l-unitajiet 
domestiċi li huma utenti tat-trasport 
vulnerabbli biex jitnaqqas l-impatt taż-
żieda fil-prezz tal-fjuwils fossili.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'konformità mal-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti", dan l-appoġġ 
dirett ma jipperpetwax tip ta' mobbiltà li 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u lanqas 
ma jissussidja b'mod indirett il-fjuwils 
fossili. Madankollu, jekk ikun ġestit u 
jifforma parti minn viżjoni fit-tul 
immirata lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-
mobbiltà, jista' temporanjament 
jippermetti lill-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, li għalihom trasport 
dekarbonizzat alternattiv mhuwiex 
disponibbli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
soċjoekonomiċi bażiċi tagħhom.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan għandu jinkludi proġetti 
nazzjonali maħsuba biex:

3. Il-Pjan għandu jinkludi proġetti 
nazzjonali, reġjonali u lokali maħsuba 
biex:

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiffinanzjaw miżuri u investimenti 
biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini, 
biex jiġu implimentati miżuri għat-titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, biex titwettaq 
rinnovazzjoni tal-bini, u biex jiġu 
dekarbonizzati t-tisħin u t-tkessiħ tal-bini, 
inkluża l-integrazzjoni tal-produzzjoni tal-
enerġija minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli;

(a) jiffinanzjaw miżuri u investimenti 
biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini, 
biex jiġu implimentati miżuri għat-titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, biex titwettaq 
rinnovazzjoni tal-bini, u biex jiġu 
dekarbonizzati t-tisħin u t-tkessiħ tal-bini, 
inkluża l-integrazzjoni tal-produzzjoni tal-
enerġija, kif ukoll l-ħżin tagħha, minn 
sorsi tal-enerġija sostenibbli, rinnovabbli, 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 
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b'emissjonijiet żero;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffinanzjaw miżuri u investimenti 
biex jiżdied l-użu ta' mobbiltà u trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi.

(b) jiffinanzjaw miżuri u investimenti 
biex jiżdied l-użu ta' mobbiltà u trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi, biex 
jippromwovu l-użu ta' trasport pubbliku 
affordabbli, effiċjenti u aċċessibbli, u 
jżidu l-kwalità u l-frekwenza tas-servizzi 
tiegħu, b'mod partikolari f'żoni rurali, u 
jippromwovu l-lati kollha tas-servizzi tal-
mobbiltà kondiviżi kif ukoll jinċentivaw it-
tiġdid tal-flotta tat-trasport urban nadif u 
l-infrastruttura li tappoġġa mobbiltà 
attiva, bħar-rotot taċ-ċikliżmu.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-
sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, inklużi dawk li 
jirrappreżentaw liż-żgħażagħ, u partijiet 
ikkonċernati rilevanti oħra għandhom 
jiġu kkonsultati dwar l-abbozz tal-pjan 
f'konformità mal-qafas legali nazzjonali, 
qabel ma jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(b) miżuri ta' akkumpanjament konkreti 
meħtieġa biex jitwettqu l-miżuri u l-
investimenti tal-Pjan u jitnaqqsu l-effetti 
msemmija fil-punt (c), kif ukoll 
informazzjoni dwar il-finanzjament 
eżistenti jew ippjanat ta' miżuri u 
investimenti minn sorsi pubbliċi jew 
privati tal-Unjoni jew internazzjonali 
oħrajn;

(b) miżuri ta' akkumpanjament konkreti 
u riformi ta' politika meħtieġa biex 
jimplimentaw u jitwettqu l-miżuri u l-
investimenti tal-Pjan u jitnaqqsu l-effetti 
msemmija fil-punt (c);

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) (c) kif ukoll informazzjoni dwar 
finanzjament eżistenti jew ippjanat ta' 
miżuri u investimenti minn sorsi oħrajn 
tal-Unjoni, internazzjonali, pubbliċi jew 
privati;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) stima tal-effetti probabbli taż-żieda 
fil-prezzijiet fuq l-unitajiet domestiċi u, 
b'mod partikolari, fuq l-inċidenza tal-faqar 
enerġetiku, fuq il-mikrointrapriżi u fuq l-
utenti tat-trasport, li tinkludi, b'mod 
partikolari, stima u l-identifikazzjoni ta' 
unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli; dawn l-impatti 
għandhom jiġu analizzati b'livell suffiċjenti 
ta' diżaggregazzjoni reġjonali, filwaqt li 
jitqiesu elementi bħall-aċċess għat-
trasport pubbliku u għal servizzi bażiċi u 
jiġu identifikati ż-żoni l-aktar affettwati, 
b'mod partikolari t-territorji li huma 
remoti u rurali;

(c) stima tal-effetti probabbli taż-żieda 
fil-prezzijiet fuq l-unitajiet domestiċi u, 
b'mod partikolari, fuq l-inċidenza tal-faqar 
enerġetiku u tal-mobbiltà, fuq l-intrapriżi 
mikro u żgħar, u fuq l-utenti tat-trasport, li 
tinkludi, b'mod partikolari, stima u l-
identifikazzjoni ta' unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli, utenti tat-trasport vulnerabbli; 
dawn l-impatti għandhom jiġu analizzati 
b'livell suffiċjenti ta' diżaggregazzjoni 
reġjonali u data diżaggregata skont il-
ġeneri, filwaqt li jitqiesu elementi bħall-
ispeċifiċitajiet nazzjonali u l-aċċess, l-
affordabbiltà ta' trasport pubbliku u 
servizzi bażiċi frekwenti u ta' kwalità, u 
jiġu identifikati ż-żoni l-aktar affettwati, 
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b'mod partikolari f'żoni rurali, remoti u 
żoni żvantaġġati oħra; dawn l-impatti 
għandhom jiġu analizzati u vvalutati 
regolarment filwaqt li jitqies il-fatt li unità 
domestika tista' ssir vulnerabbli fi 
kwalunkwe mument partikolari u għal 
raġunijiet soċjoekonomiċi differenti;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) valutazzjoni tal-impatt fir-rigward 
tal-ġeneri u spjegazzjoni ta' kif il-miżuri u 
l-investimenti li jinsabu fil-Pjan iqisu l-
objettivi biex jingħata kontribut lill-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
opportunitajiet indaqs għal kulħadd;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fejn il-Pjan jipprevedi l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 3(2), il-kriterji għall-
identifikazzjoni tar-riċevituri finali 
eliġibbli, l-indikazzjoni tal-limitu ta' żmien 
previst għall-miżuri inkwistjoni u l-
ġustifikazzjoni tagħhom abbażi ta' stima 
kwantitattiva u spjegazzjoni kwalitattiva ta' 
kif il-miżuri fil-Pjan huma mistennija 
jnaqqsu l-faqar enerġetiku u tat-trasport u 
l-vulnerabbiltà tal-unitajiet domestiċi, tal-
mikrointrapriżi u tal-utenti tat-trasport 
għal żieda fil-prezzijiet tat-trasport bit-triq 
u tal-fjuwil għat-tisħin;

(d) Fejn il-Pjan jipprevedi l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 3(2), il-kriterji għall-
identifikazzjoni tar-riċevituri finali 
eliġibbli, l-indikazzjoni tal-limitu ta' żmien 
previst għall-miżuri inkwistjoni u l-
ġustifikazzjoni tagħhom abbażi ta' stima 
kwantitattiva u spjegazzjoni kwalitattiva ta' 
kif il-miżuri jipprovdu serħan immedjat 
meħtieġ u proporzjonat għall-unitajiet 
domestiċi u għall-intrapriżi mikro u żgħar 
fil-faqar enerġetiku u tal-mobbiltà bħala 
parti minn strateġija olistika biex dawk l-
intrapriżi mikro u żgħar u l-unitajiet 
domestiċi jinħarġu mill-faqar tal-mobbiltà 
b'mod effettiv permezz ta' aktar 
investimenti strutturali fuq terminu qasir 
sa medju, b'mod partikolari t-tneħħija 
gradwali tad-dipendenza mill-fjuwils 
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fossili;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-objettivi intermedji previsti, il-
miri u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tal-miżuri u tal-
investimenti li għandhom jitlestew sal-
31 ta' Lulju 2032;

(e) l-objettivi intermedji speċifiċi u l-
miri previsti biex jitnaqqsu l-għadd ta' 
unitajiet domestiċi vulnerabbli u l-
intrapriżi mikro u żgħar vulnerabbli u 
skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tal-miżuri u tal-
investimenti li għandhom jitlestew fit-
tmiem ta' kull qafas finanzjarju 
pluriennali, jiġifieri, sal-
31 ta' Diċembru 2027 u sal-
31 ta' Lulju 2035 rispettivament;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-arranġamenti għall-monitoraġġ u 
l-implimentazzjoni effettivi tal-Pjan mill-
Istat Membru kkonċernat, b'mod 
partikolari tal-objettivi intermedji u l-miri 
proposti, inklużi indikaturi għall-
implimentazzjoni ta' miżuri u investimenti 
li, fejn rilevanti, għandhom ikunu dawk 
disponibbli għall-Uffiċċju tal-Istatistika 
tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju Ewropew 
tal-Istatistika u għall-Osservatorju 
Ewropew tal-Faqar Enerġetiku kif 
identifikati mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2020/156354 dwar il-faqar 
enerġetiku;

(i) l-arranġamenti għall-monitoraġġ u 
l-implimentazzjoni effettivi tal-Pjan mill-
Istat Membru u tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali kkonċernati, inkluż l-involviment 
tas-sħab ekonomiċi u soċjali u s-soċjetà 
ċivili fil-proċess, b'mod partikolari tal-
objettivi intermedji u l-miri proposti, 
inklużi indikaturi għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri u investimenti li, fejn rilevanti, 
għandhom ikunu dawk disponibbli mill-
uffiċċju tal-Istatistika tal-Uffiċċju tal-
Istatistika tal-Unjoni Ewropea u mill-
Osservatorju Ewropew tal-Faqar 
Enerġetiku kif identifikati mir-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2020/156354 dwar il-faqar 
enerġetiku; il-Kummissjoni għandha, sal-
31 ta' Lulju 2023, tiżviluppa indikaturi 
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għall-monitoraġġ tal-faqar tal-mobbiltà. 
Data relatata ma' dawn l-indikaturi 
għandha tinġabar regolarment mill-
Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea 
għandha toħloq Osservatorju tal-Faqar 
tal-Mobbiltà;

__________________ __________________
54 ĠU L 357, 27.10.2020, p. 35. 54 ĠU L 357, 27.10.2020, p. 35.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) għat-tħejjija u, fejn disponibbli, 
għall-implimentazzjoni tal-Pjan, sommarju 
tal-proċess ta' konsultazzjoni, imwettaq 
f'konformità mal-Artikolu 10 tar-
Regolament (UE) 2018/1999 u mal-qafas 
legali nazzjonali, ta' awtoritajiet lokali u 
reġjonali, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħrajn, u kif il-kontribut tal-partijiet 
ikkonċernati huwa rifless fil-Pjan;

(j) għat-tħejjija u, fejn disponibbli, 
għall-implimentazzjoni tal-Pjan, sommarju 
tal-proċess ta' konsultazzjoni previst fl-
Artikolu 3, il-paragrafu 3a, imwettaq 
f'konformità mal-Artikolu 10 tar-
Regolament (UE) 2018/1999 u mal-qafas 
legali nazzjonali, ta' awtoritajiet lokali u 
reġjonali, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħrajn, u kif il-kontribut tal-partijiet 
ikkonċernati huwa rifless fil-Pjan;

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-31 ta' Lulju 2023, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
lill-Istati Membri dwar kif għandhom 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu.

Emenda 47
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkunu qed iħejju l-Pjanijiet 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jitolbu 
lill-Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajbin. L-Istati Membri jistgħu 
jitolbu wkoll appoġġ tekniku taħt il-faċilità 
ELENA, stabbilita permezz ta' Ftehim tal-
Kummissjoni mal-Bank Ewropew tal-
Investiment fl-2009, jew taħt l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku stabbilit bir-Regolament 
(UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill58 .

3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi pjattaforma biex tippromwovi 
b'mod attiv l-iskambju ta' prattiki tajba 
fost il-partijiet ikkonċernati u l-
komunitajiet kollha kkonċernati mill-
implimentazzjoni tal-Fond, kif ukoll biex 
tipprovdi gwida li tippermetti u 
tinkoraġġixxi l-bini tal-kapaċitajiet tal-
partijiet ikkonċernati biex jipparteċipaw 
fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-Fond. 
L-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati 
involuti fit-tħejjija tal-Pjanijiet jistgħu 
jitolbu wkoll appoġġ tekniku taħt il-faċilità 
ELENA, stabbilita permezz ta' Ftehim tal-
Kummissjoni mal-Bank Ewropew tal-
Investiment fl-2009, jew taħt l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku stabbilit bir-Regolament 
(UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill58.

_________________ _________________
58 Ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi Strument ta' 
Appoġġ Tekniku (ĠU L 57, 18.2.2021, 
p. 1).

58 Ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi Strument ta' 
Appoġġ Tekniku (ĠU L 57, 18.2.2021, 
p. 1).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħlas tal-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq il-kisba tal-objettivi 
intermedji u tal-miri għall-miżuri u l-
investimenti stabbiliti fil-Pjanijiet. Dawk l-
objettivi intermedji u l-miri għandhom 
ikunu kompatibbli mal-miri klimatiċi tal-
Unjoni u jkopru b'mod partikolari:

2. Il-ħlas tal-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq il-kisba tal-objettivi 
intermedji u tal-miri għall-miżuri u l-
investimenti stabbiliti fil-Pjanijiet. Dawk l-
objettivi intermedji u l-miri għandhom 
ikunu kompatibbli mal-miri klimatiċi tal-
Unjoni u jkopru b'mod partikolari:
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-mobbiltà u t-trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi;

(c) il-mobbiltà u t-trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi, filwaqt li 
titqies l-impronta tal-karbonju tal-vetturi 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, il-mobbiltà 
attiva, is-servizzi ta' mobbiltà fuq talba u 
t-trasport pubbliku;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra;

(d) it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra b'relazzjoni ma' miżuri u 
investimenti f'konformità mal-Artikolu 6;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-tnaqqis fl-għadd ta' unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, speċjalment 
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku, ta' 
mikrointrapriżi vulnerabbli u ta' utenti tat-
trasport vulnerabbli, inkluż f'żoni rurali u 
remoti.

(e) it-tnaqqis fl-għadd ta' unitajiet 
domestiċi vulnerabbli, speċjalment 
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku u 
tal-mobbiltà, ta' intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli u ta' utenti tat-trasport 
vulnerabbli, diżaggregati skont il-ġeneru, 
b'mod partikolari f'żoni rurali, remoti u 
żvantaġġati oħra.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Fond Soċjali għall-Klima ma 
għandux jappoġġa miżuri u investimenti 
esklużi taħt l-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) 2021/1056.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jinkludu l-
kostijiet ta' miżuri li jipprovdu appoġġ 
temporanju dirett għall-introjtu lil unitajiet 
domestiċi vulnerabbli u lil unitajiet 
domestiċi vulnerabbli li huma utenti tat-
trasport biex jassorbu ż-żieda fil-prezzijiet 
tal-fjuwil għat-trasport bit-triq u għat-
tisħin. Tali appoġġ għandu jonqos maż-
żmien u jkun limitat għall-impatt dirett 
tal-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet 
għall-bini u t-trasport bit-triq. L-
eliġibbiltà għal tali appoġġ dirett għall-
introjtu għandha tieqaf fil-limiti ta' żmien 
identifikati taħt il-punt (d) tal-
Artikolu 4(1).

1. L-Istati Membri jistgħu jinkludu l-
kostijiet ta' miżuri li jipprovdu appoġġ 
dirett għall-introjtu, bħat-tnaqqis fit-taxxi 
u t-tariffi, bħala miżura tranżitorja, lil 
unitajiet domestiċi vulnerabbli li jiffaċċjaw 
faqar enerġetiku u tal-mobbiltà biex 
jassorbu ż-żieda fil-prezzijiet tal-fjuwil u 
kostijiet oħra tat-tranżizzjoni lejn 
mobbiltà intelliġenti u sostenibbli. Tali 
appoġġ għandu jonqos maż-żmien u jkun 
akkumpanjat minn riformi ta' politika u 
aktar investimenti strutturali li jkollhom 
impatti dejjiema. L-eliġibbiltà għal tali 
appoġġ dirett għall-introjtu għandha tieqaf 
fil-limiti ta' żmien identifikati taħt il-
punt (d) tal-Artikolu 4(1).

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jinkludu l-
kostijiet tal-miżuri u tal-investimenti li 
ġejjin fil-kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet, 
diment li dawn ikunu ta' benefiċċju 
prinċipalment għall-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, għall-mikrointrapriżi 
vulnerabbli jew għall-utenti tat-trasport 

2. L-Istati Membri jistgħu jinkludu l-
kostijiet tal-miżuri u tal-investimenti li 
ġejjin fil-kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet, 
diment li dawn ikunu ta' benefiċċju 
prinċipalment għall-unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, għall-intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli jew għall-utenti tat-trasport 
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vulnerabbli u jkollhom l-għan li: vulnerabbli u jkollhom l-għan li:

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jappoġġaw ir-rinnovazzjonijiet tal-
bini, speċjalment għal dawk li jokkupaw 
binjiet bl-agħar rendiment, inkluż fil-forma 
ta' appoġġ finanzjarju jew inċentivi fiskali, 
bħall-possibbiltà ta' tnaqqis tal-kostijiet tar-
rinnovazzjoni mill-kera, indipendentement 
mis-sjieda tal-binjiet ikkonċernati;

(a) jappoġġaw ir-rinnovazzjonijiet tal-
bini, bi prijorità għall-akkomodazzjoni 
soċjali u għaż-żoni deprivati, speċjalment 
għal dawk li jokkupaw binjiet bl-agħar 
rendiment, inkluż fil-forma ta' appoġġ 
finanzjarju jew inċentivi fiskali, bħall-
possibbiltà ta' tnaqqis tal-kostijiet tar-
rinnovazzjoni mill-kera, indipendentement 
mis-sjieda tal-binjiet ikkonċernati;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni, inkluża l-
elettrifikazzjoni, tat-tisħin u t-tkessiħ tal-
binjiet, u t-tisjir fihom, u l-integrazzjoni 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li 
jikkontribwixxu għall-kisbiet tal-iffrankar 
tal-enerġija;

(b) jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni, inklużi l-
elettrifikazzjoni, id-diġitalizzazzjoni tat-
tisħin u t-tkessiħ fil-binjiet, u l-apparati 
tat-tisjir, kif ukoll l-integrazzjoni u l-ħżin 
tal-enerġija minn sorsi sostenibbli, 
rinnovabbli b'emissjonijiet baxxi u tal-
karbonju u b'emissjonijiet żero li 
jikkontribwixxu għall-kisbiet tal-iffrankar 
tal-enerġija, bħal vawċers, sussidji jew self 
b'imgħax żero jew baxx għal investiment 
fi prodotti u servizzi biex jiżdied ir-
rendiment tal-enerġija tal-bini jew għall-
integrazzjoni ta' sorsi tal-enerġija 
sostenibbli, rinnovabbli, b'emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju u b'emissjonijiet żero 
fil-bini;

Emenda 57
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jipprovdu aċċess għal vetturi u roti 
b'emissjonijiet żero u baxxi, inklużi 
appoġġ finanzjarju jew inċentivi fiskali 
għax-xiri tagħhom, kif ukoll għal 
infrastruttura pubblika u privata xierqa, 
inkluż għall-irriċarġjar u għar-
riforniment tal-fjuwil; għall-appoġġ li 
jikkonċerna vetturi b'emissjonijiet baxxi, 
għandha tiġi pprovduta skeda ta' żmien 
għat-tnaqqis gradwali tal-appoġġ;

(d) jipprovdu investimenti mmirati lejn 
it-tħaffif tal-bidla modali lejn 
soluzzjonijiet ta' mobbiltà sostenibbli u 
multimodali, bħal appoġġ finanzjarju jew 
inċentivi fiskali għall-aċċess għal vetturi 
b'emissjonijiet żero jew baxxi, filwaqt li 
jrawmu l-iżvilupp ta' suq tal-vetturi użati 
b'emissjonijiet żero u baxxi; appoġġ għall-
ħolqien u l-iżvilupp ta' servizzi ta' 
mobbiltà integrati, kif ukoll għall-
forniment ta' applikazzjonijiet diġitali u 
inizjattivi mhux diġitali li jgħaqqdu lill-
utenti biex jiffaċilitaw il-mobbiltà 
kondiviża;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jagħtu aċċess mingħajr ħlas għat-
trasport pubbliku jew tariffi adattati għall-
aċċess għat-trasport pubbliku, kif ukoll 
irawmu mobbiltà sostenibbli fuq talba u 
servizzi ta' mobbiltà kondiviża;

(e) jgħinu lill-operaturi tat-trasport 
pubbliku u jippromwovu l-użu ta' trasport 
pubbliku affordabbli u aċċessibbli u jtejbu 
l-kwalità tas-servizzi tiegħu f'termini ta' 
ħin, frekwenza u puntwalità b'mod 
partikolari fiż-żoni rurali u fiż-żoni abitati 
prinċipalment minn unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, filwaqt li jagħtu 
preferibbilment aċċess mingħajr ħlas għat-
trasport pubbliku jew tariffi soċjali għall-
aċċess għat-trasport pubbliku, kif ukoll 
irawmu mobbiltà sostenibbli fuq talba u 
servizzi ta' mobbiltà kondiviża, u 
jinċentivaw it-tiġdid tal-flotta tat-trasport 
urban nadif u jagħtu attenzjoni 
partikolari lil dawk iż-żoni li jbatu minn 
sfidi demografiċi u ta' aċċessibbiltà bħaż-
żoni depopolati;
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jappoġġaw lill-entitajiet pubbliċi u 
privati fl-iżvilupp u l-forniment ta' servizzi 
affordabbli ta' mobbiltà u trasport 
b'emissjonijiet żero u baxxi u fl-użu ta' 
għażliet ta' mobbiltà attiva attraenti għal 
żoni rurali, insulari, muntanjużi, remoti u 
inqas aċċessibbli jew għal reġjuni jew 
territorji inqas żviluppati, inklużi żoni 
periurbani inqas żviluppati.

(f) jappoġġaw lill-entitajiet pubbliċi u 
privati fl-iżvilupp u l-forniment ta' 
mobbiltà u servizzi tat-trasport pubbliku 
affordabbli u effiċjenti b'emissjonijiet żero 
u baxxi u fl-użu ta' għażliet ta' mobbiltà 
attiva attraenti aċċessibbli u sikuri bħall-
appoġġ finanzjarju li jkopri x-xiri u l-kiri 
tar-roti kif ukoll l-infrastruttura 
korrispondenti tiegħu, għaż-żoni rurali, 
remoti u żoni żvantaġġati oħra;

Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jipprovdu lill-unitajiet domestiċi 
affettwati mill-faqar tal-mobbiltà 
b'informazzjoni mmirata, pariri mfassla 
apposta, bini tal-kapaċitajiet, appoġġ 
għat-taħriġ u informazzjoni dwar 
alternattivi ta' mobbiltà sostenibbli u 
affordabbli.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond ma għandux jappoġġa, u l-
kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet ma 
għandhomx jinkludu, miżuri fil-forma ta' 
appoġġ dirett għall-introjtu skont l-
Artikolu 3(2) ta' dan ir-Regolament għall-
unitajiet domestiċi li diġà jibbenefikaw:

1. Il-Fond ma għandux jappoġġa, u l-
kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet ma 
għandhomx jinkludu, miżuri fil-forma ta' 
appoġġ dirett għall-introjtu skont l-
Artikolu 3(2) ta' dan ir-Regolament sal-
punt li dawn huma addizzjonali u 
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komplementari għall-appoġġ ipprovdut 
għall-unitajiet domestiċi li diġà 
jibbenefikaw:

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) minn intervent pubbliku fil-livell 
tal-prezz tal-fjuwils koperti mill-
Kapitolu IVa tad-Direttiva 2003/87/KE;

imħassar

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun ipprovat mill-Istat 
Membru kkonċernat fil-Pjan tiegħu li l-
interventi pubbliċi msemmija fil-
paragrafu 1 ma jikkumpensawx 
kompletament għaż-żieda fil-prezz li 
tirriżulta mill-inklużjoni tas-setturi tal-
bini u tat-trasport bit-triq fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE, 
jista' jiġi inkluż appoġġ dirett għall-introjtu 
fil-kostijiet totali stmati fil-limiti taż-żieda 
fil-prezz mhux ikkumpensata 
kompletament.

2. Fejn ikun ipprovat mill-Istat 
Membru kkonċernat fil-Pjan tiegħu li l-
interventi pubbliċi msemmija fil-
paragrafu 1 ma jikkumpensawx 
kompletament għall-kostijiet tat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, 
jista' jiġi inkluż appoġġ dirett għall-introjtu 
fil-kostijiet totali stmati fil-limiti taż-żieda 
fil-prezz mhux ikkumpensata 
kompletament.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasferiment tal-benefiċċji lill-unitajiet 
domestiċi, lill-mikrointrapriżi u lill-utenti 
tat-trasport

Trasferiment tal-benefiċċji lill-unitajiet 
domestiċi, lill-intrapriżi mikro u żgħar u 
lill-utenti tat-trasport



AD\1255214MT.docx 39/55 PE704.623v02-00

MT

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
kostijiet totali stmati l-appoġġ finanzjarju 
pprovdut lil entitajiet pubbliċi jew privati 
għajr unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli, jekk dawk l-entitajiet 
iwettqu miżuri u investimenti li fl-aħħar 
mill-aħħar ikunu ta' benefiċċju għal 
unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli.

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
kostijiet totali stmati l-appoġġ finanzjarju 
pprovdut lil entitajiet pubbliċi jew privati 
għajr unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
intrapriżi mikro u żgħar vulnerabbli u 
utenti tat-trasport vulnerabbli, jekk dawk l-
entitajiet iwettqu miżuri u investimenti li 
fl-aħħar mill-aħħar ikunu ta' benefiċċju 
għal unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
intrapriżi mikro u żgħar vulnerabbli u 
utenti tat-trasport vulnerabbli.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevedu s-
salvagwardji statutorji u kuntrattwali 
meħtieġa biex jiżguraw li l-benefiċċju 
kollu jiġi mgħoddi lill-unitajiet domestiċi, 
lill-mikrointrapriżi u lill-utenti tat-trasport.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu s-
salvagwardji statutorji u kuntrattwali 
meħtieġa biex jiżguraw li l-benefiċċju 
kollu jiġi mgħoddi lill-unitajiet domestiċi, 
lill-intrapriżi mikro u żgħar u lill-utenti 
tat-trasport.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 9 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-perjodu 
2025--2027 għandu jkun ta' 
EUR 23 700 000 000 fi prezzijiet kurrenti.

1. Il-pakkett finanzjarju previst għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-perjodu 
2023-2027 għandu jkun ta' 
EUR 23 700 000 000 fi prezzijiet kurrenti. 
Madankollu, l-ammont definittiv tiegħu 
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għandu jiġi nnegozjat fi ħdan il-baġit tal-
UE, wara valutazzjoni fil-fond u 
aġġornata tal-kostijiet tat-tranżizzjoni u r-
riżorsi disponibbli.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-perjodu 
2028-2032 għandu jkun ta' 
EUR 48 500 000 000 fi prezzijiet attwali, 
soġġett għad-disponibbiltà tal-ammonti 
taħt il-limiti massimi annwali tal-qafas 
finanzjarju pluriennali applikabbli msemmi 
fl-Artikolu 312 tat-TFUE.

2. Il-pakkett finanzjarju previst għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-perjodu 
2028-2034 għandu jkun ta' 
EUR 48 500 000 000 fi prezzijiet attwali. 
Madankollu, l-ammont definittiv tiegħu 
għandu jiġi ddeterminat matul in-
negozjati tal-qafas finanzjarju pluriennali li 
jmiss.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
Pjan tagħhom, bħala parti mill-kostijiet 
totali stmati, il-pagamenti għal appoġġ 
tekniku addizzjonali skont l-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) 2021/240 u l-ammont 
tal-kontribuzzjoni fi flus kontanti għall-fini 
tal-kompartiment tal-Istat Membru skont 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (UE) 2021/523. Dawk il-
kostijiet ma għandhomx jaqbżu l-4 % tal-
allokazzjoni totali finanzjarja għall-Pjan, u 
l-miżuri rilevanti, kif stabbiliti fil-Pjan, 
għandhom ikunu konformi ma' dan ir-
Regolament.

3. L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
Pjan tagħhom, bħala parti mill-kostijiet 
totali stmati, il-pagamenti għal appoġġ 
tekniku addizzjonali skont l-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) 2021/240 u l-ammont 
tal-kontribuzzjoni fi flus kontanti għall-fini 
tal-kompartiment tal-Istat Membru skont 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (UE) 2021/523. Dawk il-
kostijiet ma għandhomx jaqbżu l-4 % tal-
allokazzjoni totali finanzjarja għall-Pjan, u 
l-miżuri rilevanti, kif stabbiliti fil-Pjan, 
għandhom ikunu konformi ma' dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, fejn 
meħtieġ, l-Istat Membru jista' jipproponi 
miżuri ta' assistenza teknika addizzjonali 
sabiex isaħħaħ il-kapaċità u l-effettività 
tal-awtoritajiet u tal-korpi pubbliċi, tal-
benefiċjarji u tas-sħab rilevanti meħtieġa 
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għall-ġestjoni u l-użu effettivi tal-Fondi.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt il-Fond għandu jkun 
addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut taħt 
fondi, programmi u strumenti oħrajn tal-
Unjoni. Il-miżuri u l-investimenti 
appoġġati taħt il-Fond jistgħu jirċievu 
appoġġ minn fondi, programmi u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, diment li tali appoġġ ma 
jkoprix l-istess kost.

1. L-appoġġ taħt il-Fond għandu jkun 
addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut taħt 
fondi, programmi u strumenti oħrajn tal-
Unjoni, nazzjonali u, fejn xieraq, 
reġjonali. Il-miżuri u l-investimenti 
appoġġati taħt il-Fond jistgħu jirċievu 
appoġġ minn fondi, programmi u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, diment li tali appoġġ ma 
jkoprix l-istess kost.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-appoġġ taħt il-Fond għandu 
jintuża f'sinerġija, komplementarjetà, 
koerenza u konsistenza ma' fondi, 
programmi u strumenti oħra fil-livelli tal-
Unjoni, nazzjonali u, fejn xieraq, 
reġjonali, b'mod partikolari l-Fond għall-
Modernizzazzjoni stabbilit bid-
Direttiva 2003/87/KE, il-Programm 
InvestEU, l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku, il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza u l-Fondi koperti mir-
Regolament (UE) 2021/1060.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 13 − paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-allokazzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkolata għal kull Stat 
Membru kif speċifikat fl-Anness I u fl-
Anness II.

1. L-allokazzjoni finanzjarja minima 
u massima għandha tiġi kkalkolata għal 
kull Stat Membru kif speċifikat fl-Anness I 
u fl-Anness II u għandha tkun adegwata, 
filwaqt li tippermetti azzjoni sinifikattiva 
minn kull Stat Membru u twassal għal 
riżultati tanġibbli għaċ-ċittadini madwar 
l-Unjoni Ewropea.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Prefinanzjament

1. Soġġett għall-adozzjoni mill-
Kummissjoni tal-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 16(1), meta Stat 
Membru jitlob prefinanzjament flimkien 
mal-preżentazzjoni tal-Pjan, il-
Kummissjoni għandha tagħmel pagament 
ta' prefinanzjament ta' ammont sa 13 % 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja. B'deroga 
mill-Artikolu 116(1) tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel il-pagament 
korrispondenti fi żmien, sa fejn ikun 
possibbli, xahrejn wara l-adozzjoni mill-
Kummissjoni tal-impenn legali msemmi 
fl-Artikolu 18.
2. F'każijiet ta' prefinanzjament skont il-
paragrafu 1, il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandhom jiġu aġġustati 
b'mod proporzjonali.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontribwixxu għal mill-inqas 50 fil-
mija tal-kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet 
tagħhom.

1. Il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri 
ta' 50 % tista' tiġi kkalkolata apposta 
permezz ta' valutazzjoni tal-impatt, filwaqt 
li jitqiesu l-punti ta' tluq u l-livelli ta' 
introjtu differenti tagħhom bħala PDG per 
capita bi snin ta' referenza sal-2022 biex 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom, inter 
alia, jużaw id-dħul mill-irkantar tal-kwoti 
tagħhom f'konformità mal-Kapitolu IVa 
tad-Direttiva 2003/87/KE għall-
kontribuzzjoni nazzjonali tagħhom għall-
kostijiet totali stmati tal-Pjanijiet 
tagħhom.

imħassar

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jekk il-Pjan jirrappreżentax rispons 
għall-impatt soċjali fuq, u l-isfidi ffaċċjati 
minn, unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli fl-Istat Membru 
kkonċernat mill-istabbiliment tal-iskema 
għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet 
għall-bini u għat-trasport bit-triq 
stabbilita skont il-Kapitolu IVa tad-
Direttiva 2003/87/KE, speċjalment 
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku, 
filwaqt li jitqiesu kif xieraq l-isfidi 
identifikati fil-valutazzjonijiet tal-

(i) jekk il-Pjan jirrappreżentax rispons 
adegwat u effettiv għall-impatt soċjali tal-
kostijiet tat-tranżizzjoni fuq, u l-isfidi 
ffaċċjati minn, unitajiet domestiċi 
vulnerabbli, intrapriżi mikro u żgħar 
vulnerabbli u utenti tat-trasport vulnerabbli 
fl-Istat Membru kkonċernat, speċjalment 
unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku u l-
faqar tal-mobbiltà, filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq l-isfidi identifikati fil-
valutazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-
aġġornament tal-pjan nazzjonali integrat 
tal-Istat Membru kkonċernat dwar l-
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Kummissjoni tal-aġġornament tal-pjan 
nazzjonali integrat tal-Istat Membru 
kkonċernat dwar l-enerġija u l-klima u tal-
progress tiegħu skont l-Artikolu 9(3), u l-
Artikoli 13 u 29 tar-Regolament 
(UE) 2018/1999, kif ukoll fir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni lill-
Istati Membri maħruġa skont l-Artikolu 34 
tar-Regolament (UE) 2018/1999 fid-dawl 
tal-objettiv fit-tul tan-newtralità klimatika 
fl-Unjoni sal-2050. Dan għandu jqis l-isfidi 
speċifiċi u l-allokazzjoni finanzjarja tal-
Istat Membru kkonċernat;

enerġija u l-klima u tal-progress tiegħu 
skont l-Artikolu 9(3), u l-Artikoli 13 u 29 
tar-Regolament (UE) 2018/1999, kif ukoll 
fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
lill-Istati Membri maħruġa skont l-
Artikolu 34 tar-Regolament 
(UE) 2018/1999 fid-dawl tal-miri tal-
Unjoni għall-2030 b'rabta mal-klima u 
mal-enerġija u tal-objettiv fit-tul tan-
newtralità klimatika fl-Unjoni sal-2050. 
Dan għandu jqis l-isfidi speċifiċi u l-
allokazzjoni finanzjarja tal-Istat Membru 
kkonċernat;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) jekk il-Pjan fihx miżuri u 
investimenti li jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni ekoloġika, inkluż biex jiġu 
indirizzati l-isfidi li jirriżultaw minnha u, 
b'mod partikolari, għall-kisba tal-objettivi 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija għall-
2030 u l-objettivi intermedji għall-2030 tal-
Istrateġija għall-Mobbiltà.

(iii) jekk il-Pjan fihx miżuri u 
investimenti li jindirizzaw l-impatti soċjali 
li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni 
ekoloġika, u b'mod partikolari, għall-kisba 
tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-klima u l-
enerġija għall-2030 u l-2050 u l-objettivi 
intermedji għall-2030 tal-Istrateġija għall-
Mobbiltà u l-impenji biex jinkisbu l-
għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-NU, 
kif ukoll l-objettivi tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) jekk is-sħab soċjali u l-partijiet 
ikkonċernati rilevanti ġewx involuti u jekk 
il-pjanijiet ġewx żviluppati permezz ta' 
proċess ta' konsultazzjoni adegwat 
f'konformità mal-kodiċi ta' kondotta 
Ewropew dwar is-sħubija (ir-Regolament 
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Delegat tal-Kummissjoni Nru 240/2014) u 
l-Artikolu 3, paragrafu 3a (ġdid);

Emenda 79

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) jekk il-Pjan fihx analiżi tal-impatt 
fuq il-ġeneri u spjegazzjoni ta' kif il-
miżuri u l-investimenti huma mistennija 
jindirizzaw id-dimensjoni tal-ġeneru tal-
faqar enerġetiku u l-faqar tal-mobbiltà.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jekk il-Pjan huwiex mistenni jkollu 
impatt fit-tul fuq l-isfidi indirizzati minn 
dak il-Pjan u, b'mod partikolari, fuq 
unitajiet domestiċi vulnerabbli, 
mikrointrapriżi vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli, speċjalment unitajiet 
domestiċi fil-faqar enerġetiku, fl-Istat 
Membru kkonċernat;

(i) jekk il-Pjan huwiex mistenni jkollu 
impatt fit-tul fuq l-isfidi indirizzati minn 
dak il-Pjan u, b'mod partikolari, fuq 
unitajiet domestiċi vulnerabbli, intrapriżi 
mikro u żgħar vulnerabbli u utenti tat-
trasport vulnerabbli, speċjalment unitajiet 
domestiċi fil-faqar enerġetiku u l-faqar tal-
mobbiltà, fl-Istat Membru kkonċernat;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) jekk il-miżuri u l-investimenti 
humiex akkumpanjati minn miżuri 
komplementari meħtieġa biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv il-faqar 
enerġetiku u l-faqar tal-mobbiltà.
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Pjan Soċjali għall-Klima, 
inklużi l-objettivi intermedji u l-miri 
rilevanti, ma jkunx jista' jinkiseb aktar, 
kompletament jew parzjalment, mill-Istat 
Membru kkonċernat minħabba ċirkostanzi 
oġġettivi, b'mod partikolari minħabba l-
effetti diretti attwali tal-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet għall-
bini u għat-trasport bit-triq stabbilita 
skont il-Kapitolu IVa tad-
Direttiva 2003/87/KE, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jissottometti lill-
Kummissjoni emenda tal-Pjan tiegħu biex 
jinkludi l-bidliet meħtieġa u debitament 
ġustifikati. L-Istati Membri jistgħu jitolbu 
appoġġ tekniku għat-tħejjija ta' tali talba.

1. Meta Pjan Soċjali għall-Klima, 
inklużi l-objettivi u l-miri rilevanti, ma 
jkunx jista' jinkiseb aktar, kompletament 
jew parzjalment, mill-Istat Membru 
kkonċernat minħabba ċirkostanzi oġġettivi, 
b'mod partikolari minħabba l-kostijiet 
diretti attwali tat-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika, l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jissottometti lill-
Kummissjoni emenda tal-Pjan tiegħu biex 
jinkludi l-bidliet meħtieġa u debitament 
ġustifikati. L-Istati Membri jistgħu jitolbu 
appoġġ tekniku għat-tħejjija ta' tali talba.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-15 ta' Marzu 2027, kull Stat 
Membru kkonċernat għandu jivvaluta l-
adegwatezza tal-Pjanijiet tiegħu fid-dawl 
tal-effetti diretti attwali tal-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet għall-
bini u għat-trasport bit-triq stabbilita 
skont il-Kapitolu IVa tad-
Direttiva 2003/087/KE. Dawk il-
valutazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi 
lill-Kummissjoni bħala parti mir-rapportar 
biennali tal-progress skont l-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2018/1999.

5. Sal-15 ta' Marzu 2027, kull Stat 
Membru kkonċernat għandu jivvaluta l-
adegwatezza tal-Pjanijiet tiegħu fid-dawl 
tal-objettiv li jitnaqqsu l-faqar enerġetiku 
u l-faqar tal-mobbiltà, u jittaffew il-
kostijiet tat-tranżizzjoni, filwaqt li 
jintlaħqu l-miri tal-Unjoni b'rabta mal-
enerġija u l-klima. Dawk il-
valutazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi 
lill-Kummissjoni bħala parti mir-rapportar 
biennali tal-progress skont l-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2018/1999.

Emenda 84
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li l-Kummissjoni tkun adottat 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 16, hija 
għandha, fi żmien debitu, tikkonkludi 
ftehim mal-Istat Membru kkonċernat li 
jikkostitwixxi impenn legali individwali 
skont it-tifsira tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 2018/1046 li jkopri l-perjodu 
2025-2027. Dak il-ftehim jista' jiġi 
konkluż mhux aktar kmieni minn sena 
qabel is-sena tal-bidu tal-irkantijiet skont 
il-Kapitolu IVa tad-Direttiva 2003/87/KE.

1. Wara li l-Kummissjoni tkun adottat 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 16, hija 
għandha, fi żmien debitu, tikkonkludi 
ftehim mal-Istat Membru kkonċernat li 
jikkostitwixxi impenn legali individwali 
skont it-tifsira tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 2018/1046 li jkopri l-perjodu 
2023-2027.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impenn legali individwali li 
jkopri l-perjodu 2028-2032 għandu jiġi 
konkluż soġġett għad-disponibbiltà tal-
ammonti msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' dan 
ir-Regolament taħt il-limiti massimi 
annwali tal-qafas finanzjarju pluriennali 
msemmi fl-Artikolu 312 tat-TFUE.

2. L-impenn legali individwali li 
jkopri l-perjodu 2028-2034 għandu jiġi 
konkluż soġġett għad-disponibbiltà tal-
ammonti msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' dan 
ir-Regolament taħt il-limiti massimi 
annwali tal-qafas finanzjarju pluriennali 
msemmi fl-Artikolu 312 tat-TFUE.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impenji baġitarji jistgħu jkunu 
bbażati fuq impenji globali u, fejn xieraq, 
jistgħu jiġu diżaggregati f'pagamenti 
annwali mifruxa fuq diversi snin.

3. L-impenji baġitarji jistgħu jkunu 
bbażati fuq impenji globali.

Emenda 87
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta, fi żmien 12-il xahar mid-data 
tal-konklużjoni tal-ftehimiet rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 18, ma jkun sar l-
ebda progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe objettivi intermedji u miri 
rilevanti mill-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni għandha tittermina l-
ftehimiet rilevanti msemmija fl-Artikolu 18 
u għandha tiddiżimpenja l-ammont tal-
allokazzjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni dwar it-
terminazzjoni tal-ftehimiet imsemmija fl-
Artikolu 18 wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien perjodu ta' xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-valutazzjoni tiegħu 
dwar jekk ma sarx progress tanġibbli.

7. Meta, fi żmien 12-il xahar mid-data 
tal-konklużjoni tal-ftehimiet rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 18, ma jkun sar l-
ebda progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe objettivi intermedji u miri 
rilevanti mill-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni għandha tittermina l-
ftehimiet rilevanti msemmija fl-Artikolu 18 
u għandha tiddiżimpenja l-ammont tal-
allokazzjoni finanzjarja. Kwalunkwe 
prefinanzjament f'konformità mal-
Artikolu [13a] għandu jiġi rkuprat 
kompletament. Il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar it-terminazzjoni tal-
ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 18 wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien perjodu ta' xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-valutazzjoni tiegħu 
dwar jekk ma sarx progress tanġibbli.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, b'mod 
proporzjonat mar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-
Fond u programmi u strumenti oħrajn tal-
Unjoni, inklużi l-Programm InvestEU, l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku, il-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u l-Fondi 
koperti mir-Regolament (UE) 2021/1060. 
Għal dak l-iskop, huma għandhom:

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom, b'mod 
proporzjonat mar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-
Fond u programmi u strumenti oħrajn tal-
Unjoni, inklużi l-Fond għall-
Modernizzazzjoni, il-Programm InvestEU, 
l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, il-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u l-Fondi 
koperti mir-Regolament (UE) 2021/1060. 
Għal dak l-iskop, huma għandhom:
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni kwantitattiva 
dettaljata dwar l-għadd ta' unitajiet 
domestiċi fil-faqar enerġetiku;

(a) informazzjoni kwantitattiva 
dettaljata kif ukoll data diżaggregata dwar 
l-għadd ta' unitajiet domestiċi fil-faqar 
enerġetiku u fil-faqar tal-mobbiltà u l-
bidliet meta mqabbla mal-aħħar rapport 
bl-użu tad-definizzjoni proposta fil-pjan 
tagħhom;

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta applikabbli, informazzjoni 
dettaljata dwar il-progress lejn l-objettiv 
indikattiv nazzjonali biex jitnaqqas l-għadd 
ta' unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku;

(b) meta applikabbli, informazzjoni 
dettaljata dwar il-progress lejn l-objettiv 
indikattiv nazzjonali biex jitnaqqas l-għadd 
ta' unitajiet domestiċi li jiffaċċjaw faqar 
enerġetiku u faqar tal-mobbiltà;

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dettaljata dwar ir-
riżultati tal-miżuri u l-investimenti, inklużi 
fil-Pjan tagħhom;

(c) informazzjoni dettaljata dwar ir-
riżultati tal-miżuri u l-investimenti, inklużi 
fil-Pjan tagħhom, b'mod partikolari fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-
għadd ta' persuni li jibbenefikaw mill-
miżuri;

Emenda 92
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fl-2027, valutazzjoni tal-Pjan 
imsemmi fl-Artikolu 17(5) fid-dawl tal-
effetti diretti attwali tal-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet għall-
bini u għat-trasport bit-triq stabbilita 
skont il-Kapitolu IVa tad-
Direttiva 2003/087/KE;

(f) fl-2027, valutazzjoni tal-Pjan 
imsemmija fl-Artikolu 17(5) fid-dawl tal-
kostijiet tat-tranżizzjoni;

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta' Lulju 2028, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-
funzjonament tal-Fond.

1. Sal-1 ta' Lulju 2024, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni bikri dwar l-
implimentazzjoni u l-funzjonament tal-
Fond.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-1 ta' Lulju 2026, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-
funzjonament tal-Fond.

Emenda 95
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-31 ta' Diċembru 2033, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni ex post indipendenti.

2. Sal-31 ta' Diċembru 2033, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni ex post indipendenti dwar l-
użu tal-Fond bejn l-2023 u l-2034.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B'mod partikolari, ir-rapport ta' 
evalwazzjoni għandu jivvaluta sa liema 
punt intlaħqu l-objettivi tal-Fond stabbiliti 
fl-Artikolu 1, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi 
u l-valur miżjud tal-Unjoni. Dan għandu 
jqis ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-
azzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 6 
fid-dawl tal-impatt fuq l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-iskema għall-iskambju 
ta' kwoti tal-emissjonijiet għall-bini u 
għat-trasport bit-triq skont il-Kapitolu IVa 
tad-Direttiva 2003/87/KE u mill-miżuri 
nazzjonali meħuda biex jintlaħaq it-tnaqqis 
annwali vinkolanti tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-Istati Membri skont ir-
Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill63. Dan għandu jqis 
ukoll ir-rilevanza kontinwa tal-pakkett 
finanzjarju tal-Fond b'rabta mal-iżviluppi 
possibbli li jikkonċernaw l-irkantar tal-
kwoti taħt l-iskema għall-iskambju ta' 
kwoti tal-emissjonijiet għall-bini u għat-
trasport bit-triq skont il-Kapitolu IVa tad-
Direttiva 2003/87/KE u 
kunsiderazzjonijiet rilevanti oħrajn.

3. B'mod partikolari, ir-rapport ta' 
evalwazzjoni għandu jivvaluta sa liema 
punt intlaħqu l-objettivi tal-Fond stabbiliti 
fl-Artikolu 1, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi 
u l-valur miżjud tal-Unjoni. Dan għandu 
jqis ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-
azzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 6 
fid-dawl tal-impatt potenzjali tal-miżuri 
meħuda fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali 
biex isir progress fit-tranżizzjoni 
ekoloġika biex jintlaħaq l-objettiv tan-
newtralità klimatika, kif ukoll l-impatt tal-
miżuri nazzjonali meħuda biex jintlaħaq it-
tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-Istati Membri skont 
ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill63 u l-
progress fl-implimentazzjoni tal-objettivi 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Dan għandu jeżamina wkoll sa liema punt 
il-pakkett finanzjarju tal-Fond jibqa' 
rilevanti fir-rigward tal-evoluzzjoni 
possibbli tal-kostijiet tat-tranżizzjoni u 
kunsiderazzjonijiet rilevanti oħra bħall-
evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u u l-
materja prima meħtieġa għat-tranżizzjoni 
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ekoloġika.

__________________ __________________
63 Ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar it-tnaqqis annwali 
vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-
2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni 
klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru 
fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 525/2013 
(ĠU L 156, 19.6.2018, p. 26-42).

63 Ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar it-tnaqqis annwali 
vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-
2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni 
klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru 
fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 525/2013 
(ĠU L 156, 19.6.2018, p. 26-42).

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti f'valutazzjoni globali 
tal-Fond u għandu jinkludi informazzjoni 
dwar l-impatt tiegħu.

5. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu 
jikkonsisti f'valutazzjoni globali tal-Fond u 
għandu jinkludi informazzjoni dwar l-
impatt tiegħu.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mid-data sa meta l-
Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw mad-Direttiva (UE) 
[ssss/nnn] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill64 li temenda d-
Direttiva 2003/87/KE fir-rigward tal-
Kapitolu IVa tad-Direttiva 2003/87/KE.

Huwa għandu japplika mill-2023.

__________________ __________________
64 [Id-Direttiva (UE) ssss/nnn tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill…. (ĠU …..).] 
[Direttiva li temenda d-

64 [Id-Direttiva (UE) ssss/nnn tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill…. (ĠU …..).] 
[Direttiva li temenda d-
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Direttiva 2003/87/KE] Direttiva 2003/87/KE]
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